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 ה םד ץ ז

 רעשידיי רעקיזָאד רעד ןופ דנַאב ןטשרע םוצ המדקה רעד ןיא
 "גע ץקיזָאד יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןיוש זיא ,עידעּפָאלקיצנע-םקלָאפ
 .ןרָאװעג טצריקראפ קרַאטש תוביס ענעדישרַאּפ בילוצ זיא עידעּפָאלקיצ
 ,דנַאב ןט2 ןקיזָאד ןיא ןייז וצ רצקמ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ךיא ןיב רעמכַאנ
 טינ טמענרַאפ טכעלטנפעראפ ָאד טרעוו סָאװ לָאירעטמַאמ סָאד זַא ױזַא
 זיא סָאד .ןבירשעגנָא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ םעד ןוֿפ לטירד ַא יו רעמ
 ךיא בָאה רוציק ןקיזָאד ןיא רעבָא .??עידעּפָאלקיצנע-רוציק, ַא רעבירעד
 םינינע-טּפױה יד ןגעוו תועידי ערַאטנעמעלע יד ןבעג וצ טימַאב ךימ
 רוציק ןקיזָאד םעד ןבעג וצ טימַאב ךיוא ךימ בָאה ךיא ןוא ,םוטנדיי ןופ
 ןופ ביילקוצ ןיא ייס ,יוב-ץַאז ןיא ,ליטס ןיא ייס ,רעטקַארַאכ ןרעלוּפָאּפ א
 ערערעווש ענעדישראּפ יד ךעלגעמ טייוו יו קידנדיימסיוא ,רעמרעוו יד
 ,טסבלעז לַאירעטַאמ ןופ ביילקוצ ןיא ייס ןוא ,רעטרעוו ערעלוּפָאּפ-טינ

 רעד ןיא ןָאמעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ) ןרעלקרעד לָאמַאכָאנ ליוו ךיא
 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג ךס 8 רעייז זַא ,(דנַאב ןט1 םוצ המדקה
 ,םידמול עסיורג ,טייצ רעקיטנייח רעד ןופ ייס ,תורֹוד עקידרעירפ יד ןֹופ יימ
 -רושז ,רעלעטשטפירש ,םינקסע ,רענעמ-סטּפַאשנסיװ עטנרעלעג ,םירבחמ
 טינ ,עידעּפָאלקיצנע רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוקעגניירַא טינ ןענעז ,ןטסילַאנ
 טזומעג בָאה ךיא לייוו רָאנ ,םרעוו רעייז ןופ גנוצַאשרעטנוא בילוצ הלילח
 -ַאב ןענעז אמתסמ .רעטרעווכוז ןופ לָאצ יד ךיוא ןרענעלקרַאפ קרַאטש
 ןבעגוצניירַא ָאי ןעמעוו ןדיישטנַא םייב ןרעלעפ רימ ךרוד ןרָאװעג ןעגנאג
 .םינ ןעמעוו ןוא

 -וקעגרָאפ ןענעז עגאלפיוא עטייווצ יד ןעקורד ןופ םייצ דעד ךרוד
 ןיא טייז ןייא ןופ .קלָאּפ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע עסיורג ןעמ
 ןדיי ןענָאילימ ןופ גנודרָאמסױא יד ,ןברוח רעקידארומ רעד ןעמוקעגרָאפ
 ,עטיל ,עינעמור ,ןליופ ןיא ,עּפָאריײא-לטימ ןוא -חרזמ ןיא םיצַאנ יד ךרוד
 ןוא עיקַאװַאלסָאכעשט ,דנַאלסור-סייוו ,עניארקוא ,רעדנעל עשיטלַאב
 6 רעביא ןעמוקעגמוא ןענעז ןעגנודלעמ לייט טיול .טסבלעז דנַאלשטייד
 תוליהק עשידיי עכלעזא .ןדיי ןָאילימ 5 תועידי ערעדנא טיול .ןדיי ןָאילימ
 עניילק ןוא עסיורג רעטרעדנוה ןוא גרעבמעל ,ענליוו ,זדָאל ,עשראו יו
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 עטסכעלקערש יד זיא סָאד .טקעמעגּפָא ןצנַאגניא ןרָאװעג ןענעז תולהק
 ףיוא םולפנייא ריא ןוא ,עטכישעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא גנוריסַאּפ
 -רַאפ יד .ןלעטשוצרָאפ ךעלגעמ םיוק ךיז זיא תורוד עשידיי עדנעמוק יד
 -ַאב יד ןופ ןעמוקמוא סָאד ,ןסַאמ עשידיי ןלָאצ עלַאסָאלַאק ןופ גנוטכינ
 עטסערג יד ןופ ןברוח רעד ,תוחכ עלעוטקעלעטניא עשידיי עטסנטייד
 סָאד ,טייקכעלטּפַאשלעזעג ,רומלוק ,ןענרעל ,ןבעל ןשידיי ןופ םרעטנעצ
 ןופ עטכישעג רעד ןופ חמש ןצנַאג ןפיוא ןברוח רעטסערג רעד זיא
 רעסיורג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ,קלָאפ ןשידיי
 -יצנע רעקיזָאד רעד ןיא .לארשי תנידמ רעד ןופ ןײטשטנַא םָאד ,םנ
 קורדסיוא רעלופ רעד ןרעוו ןבעגעג טנָאקעג טינ רעדייל טָאה עידעּפָאלק
 ךיא ליפיוו ,ןבעג וצ טימַאב ךימ בָאה ךיא ןוא ,ןעגנוריסַאּפ עלַא יד וצ
 סָאװטע ,רעמרעווכוז ענעדישרַאפ ןיא ,טייקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה
 לטיּפַאק 8 דנַאב ןטשרע ףוס םוצ ןבעגעגוצ ךיוא בָאה ךיא .ןופרעד
 תנידמ, לטיּפַאק א דנַאב ןטייווצ ןופ ףוס םוצ ןוא ,?ץּפָאריײא ןברוח;
 | ,"לארשי

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז .עידעּפָאלקיצנע יד ןעקורד ןופ טייצ רעד ךרוד
 רעקיזָאד רעד ןיא ןרעוו עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ לייט ןופ ןלַאפ-טיוט
 ןיוש ןענעז סנגיוב יד סָאװ םעד בילוצ רעבָא ,טנָאמרעד עידעּפָאלקיצנע
 .ןעגנורעדנע ןכַאמ וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא ,טקורדעג ןעוועג

 ןיימ ןוא לחר-עביוט רעטסעווש עביל ןיימ ןענָאמרעד ָאד ליוו ךיא
 ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,רעדניק ערעייז ןוא גרעבמולב קחצי רעגָאװש
 ,עשרַאװ ןיא ָאטעג ןיא

 סערגנָאק ןשידיי שידָאנַאק םעד קנַאד א ןקירדסיוא ָאד ליוו ךיא
 ,םירפס עניימ ןביירש ןענָאק וצ רימ וצ ףליה ןייז רַאּפ

 ,ם"שת ,רדא שדוח שאר ברע ,לאערטנָאמ

 אקשורטעיּפ חחמש

 1{ש



 לארשי תנידמ ןופ םולש ן'ראפ הליפת
 יעצט וויפ ר האישקע יבא יי א טראני יא

 : א
 4  חֶא רָב ולֲאוָו לֵאָרׂשִי רוצ םִיִַּׁנָש וניִכָא
 ; ןגָה .ּנֵתְלּואְנ תַחיְִצ תיִׁשֹאֵר לֵאָרְׂשִי תַנִדְּפ -

 4 רָמֹלְש תּכְ ָהילָע סֹרְפּו ודסִה תֶרְָאב ָהיֶלָע {
 ! םְֵקְִוהיִציו ָיֶרׂשהיָשאָר ךֶתְמַאוךְֹוא חֹלֶשּו {

 4 | ךֶנָפְלִמ הָבֹוט הֵצֵעְּב

 5 םֶליִחנִהְו ּונֵׁשְדִק ץֶרֶא יִניִגְמ יֵדְי תֶא קוח
 }  םֹולָׁש ְתְַוְםֶרְּטעְּת ןֹוחְצִנ תרֲמעַו הָעּושְי ּוניֵהלֲא
 8 .ָהיָבָׁשֹויְל םֶלֹוע תַמְמָׂשְו ץֶרֶאָּב

 ! לֶכֶּב אָנ"דְקִפ לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָּכ ּוניֵמֲא תֶאָו
 ןֹויִצְל תּויָמְמֹוק הָרֵהְמ םֶכיִלֹותְו םֶהיֵרּוזְּפ תֹוצרַא

 הָׁשֹמ תרֹותְּב בּותַַּּכ .ְָּמֶׁש ןֵּכׁשִמ םִיַלָשּוריִלְו ךֶריִע
 בקי םֶּׁשִמ םִיָמָּׁשַה הֵצְקִּב ַּחִַּנ הֶיְהִי-טָא .ְֶּּדְַע

 רֶשֲא ץֶרֶאָה לִא ְךֵאיְבָתַו ּףֶחֶקִי םּׁשִמּו ְךיֶהֹלֶא
 הָארילּו הָבֲהֲאַלּונֵבָבְל דַחַיְו ,הָּתְׁשריִוךיֶתֹובֲא ּוׁשְרָי
 עַפֹוה .ּךָתָרֹות יִרָבִּד לָּכ תֶא רֹומׁשִלְו ְךֶמֶׁש תֶא
 רַמאֹיָו צר לֵב יֵבְׁשֹוי לָּכ לַע ְֶֶע ןֹאג רַדַהּ
 ותּוכַָמּ ָךֶלֶמ לֵאָרְׂשִי יִהלֶא יו ֹוּפַאְב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא לֹּכ
 .הָלָס ןֵמָא .הָלָׁשֶמ לַֹּּ
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 יישיהמויפיוהי אויל וירא והא רא טהור

 שיפ 3 4 6 4 א 40 602

 יי יריד ריר א ר עיר בי ריי
 שיישיטויישיקקוייעוייויהטטלווי יט וושט וייש רייט יש ווינדער ישו ישו

 קחצי 'ר בוה ,לארשי ץרא ןופ םישאר םינבר יד ןופ ןערָאװעג טסאפראפ ןיא הליפת יד
 ןערעװ טגָאזעג ףראד הליסת יד -- .א"טילש לאיזוע ןויצ ןב ברה ןוא גָאצרעה קיזייא

 ,הרותה תאירק ךָאנ רובצ חילש רעדָא בר ן'כרוד



 ?ארשי תנידמ ןופ עיצַאטַאלקָארּפ
 לארשי תנידמ תמקה לע הורכה

 ,תינידמהו תיתדה .,תינחורה ותומד הבצוע הב ,ידוהיה םעה םק לארשי-ץראב

 שירוהו םיישונא-ללכו םיימואל תוברת יסכנ רצי הב ,תיתכלממ תויממוק ייח יח ה

 ,יחצנה םירפסה רפס תא ולוכ םלוע}

 ,ןירוזּפ תוצרא לכב םינומא הל רמש עורזה חוכב וצראמ םעה הלגוהש רחאל

 .תינידמה ותוריח תא הכותב שדחלו וצראל בושל הוקתמו הליפתמ לדח אל

 זחאהלו בושל רוד לכב םידוהיה ורתח הז יתרוסמו ירוטסיה רשק ךותמ
 םיליּפעמ ,םיצולחו ,םינומחב םצראל ובש םינורחאה תורודבו ;הקיתעה םתדלומ
 לדג בושי ומיקהו ,םירעו םירפכ ונב ,תירבעה םתפש ויחה ,תומשנ וחירפה םיניגמ
 המדיקה תכרב איבמ ,ומצע לע ןגמו םולש רחוש .,ותוברתו וקשמ לע טילשה ךלוה
 ,תיתכלממ תואמצעל ושפנ אשונו ץראה יבשות לכ'

 ןוזח הגוה לש ותאירק לוקל ינויצה סרגנוקה סנכתנ (1897) ז"נרת תנשב

 תימואל המוקתל ידוהיה םעה תוכז לע זירכהו לצרה רודואית תידהיה הנידמו
 ,וצרא

 םעטמ טדנמב הרשואו 1917 רבמבונמ 'ב םוימ רופלב תרהצהב הרכוה וז תוכז

 םעה ןיבש ירוטסיהה רשקל ימואל-ןיב ףקות דחוימב ןתנ רשא ,םימואלה רב
 ,ימואלח ותיב תא שדחמ םיקהל ידוהיה םעה תוכזלו לארשי-ץרא ןיבל ידוהיו

 םינוילימ חבטל וערכוח הב ,ןורחאה ןמזב לארשי םע לע הללוחתנש האושה
 ידוהיה םעה תיעב ןורתּפב חרכהה תא לילעב שדחמ החיכוה ,הּפוריאב םידוה
 רשא ,לארשי:ץראב תידוהיה הנידמה שודיח ידי לע תואמצעהו תדלומה רסוח/
 המוא לש דמעמ ידוהיה םעל קינעתו ידוהי לכל תדלומה ירעש תא החוורל חתפו
 ,םימעה תחּפשמ ךותב תויוכז-תווז

 תורחא תוצרא ידוהיו ,הפוריאב םויאה יצאנה חבטהמ הלצינש הטילּפה תיראש
 עובתל וקספ אלו ,הנכסו העינמ ,ישוק לכ ףא לע ,לארשי-ץראב ליּפעהל ולדח א
 ,םמע תדלומב םירשי-למעו תוריח ,דובכ ייחל םתוכז ת

 קבאמל וקלח:אולמ תא ץראב ירבעה בושיה םרת הינשה םלועה תמחלמב

 וצמאמבו וילייח םדבו ,יצאנה עשרה תוחוכ דגנ םולשו תוריח תורחושה תומוא
 .תודחואמה תומואה תירב ידסיימ םימעה םע תונמהל תוכזה תא ול הנק יתמחלמ

 תמקה תבייחמה הטלחה תודחואמה תומואה תרצע הלביק 1947 רבמבונב 29-ב
 םמצעב זוחאל לארשי-ץרא יבשות תאמ חעבת תרצעה ;לארשייץראב תידוהי הניד

 תודחואמה תומואה לש וז הרכה .הטלחהה עוציבל םה םדצמ םישרדנה םידעצה לכ

 ,העקפהל תנתינ הניא ותנידמ תא םיקהל ידוהיה םעה תוכז
 ומצע תושרב דמוע םעו םע לככ תויהל ידוהיה םעה לש תיעבטה ותוכז יהוז

 ,תינובירה ותנידמ

 ירבעה בושיה יגיצנ ,םעה תוצעומ ירבח ונא ,ונסנכתנ ךכיפל
 ףקותנו ,לארשי-ץרא לע יטירבה טדנמה םויס םויב ,תינויצה העונתז

 צ1



 תומואה תרוצע תטלחה דוסי לעו תירוטסיההו תיעבטה וונתוכז
 לארשי:ץראב תידוהי חנידמ תמקה לע תאזב םיזירכמ ונא תודחואמה
 | ,לארשי תנידמ איה

 ,ה'שת רייא 'ו תבש םויל רוא ,הלילה ,טדנמה םויס עגרמ לחהש םיעבוק ונא
 םאתהב הנידמה לש םירידסחו םיױחבנה תונוטלשה תמקהל דעו ,1948 יאמב 5

 1948 רבוטקואב ן"מ רחואי אל תרחבנה תננוכמה הפסאה ידי-לע עבקיתש הקוחל
 הווהי ,םעה-תלהנמ ,הלש עוציבה דסומו ,תינמז הנידמ תצעומכ םעה תצעומ לעפת
 ,לארשי םשב ארקית רשא ,תידוהיה הנידמה לש תינמזה הלשממה תא

 לעדוקשת :תויולג ץוביקלו תידוהי הילעל החותפ אהת לארשי תנידמ
 םולשהו קדצה .תוריחה תודוסי לע התתשומ אהת ,היבשות לכ תבוטל ץראה חותיּפ
 היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויוש םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל

 לע רומשת :תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג ,תד לדבה ילב
 תומואה תליגמ לש היתונורקיעל הנמאנ היהתו ;תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה

 ,תודחואמה

 תומואה לש םיגיצנהו תודסומה םע הלועּפ ףתשל הנכומ אהת לארשי תנידמ
 תמקהל לעפתו 1947 רבמבונב 29 םוימ תרצעה תטלחה תמשגהב תודחואמה
 ,התומלשב לארושי-ץרא לש תילכלכה תודחאה

 לבקלו ותנידמ ןינבב ידוהיה םעל די תתל תודחואמה תומואל םיארוק ונא
 .םימעה תחּפשמ ךותל לארשי תנידמ תא

 םעה ינבל םישדח הז ונילע תכרענה םימדה-תפקתה ךותב םג -- םיארוק ונא
 דוסי לע הנידמה ןינבב םקלח לוטילו םולשה לע רומשל לארשי תנידמ יבשות יברעה
 ,םיעובקהו םיינמזה ,היתודסומ לכב המיאתמ תוגיצנ דוסי לעו הוושו האלמ תוחרזא

 םיארוקו ,ןהימעו תונכשה תונידמה לכל הבוט תונכשו םולש די םיטישומ ונא

 לארשי תנידמ .,וצראב יאמצעה ירבעה םעה םע תידדה הרזעו הלועּפ ףותישל םהל
 ,ולוכ ןוכיתה חרומה תמדיקל ףתושמ ץמאמב הקלח םורתל הנכומ

 הילעב בושיה ביבס דכלתהל תוצופתה לכב ידוהיה םעה לא םיארוק ונא
 ,ללארשי תלואגל תורודה תפיאש תמשגה לע הלודגה הכרעמב ונימיל דומעלו ןינכבו

 תודעל ונידי תמיתחב םימתוח וננה לארשי רוצב ןוחטב ךותמ
 ,תדלומה תמדא לע .תינמזה הנידמה תצעומ בשומב ,וז הזרכה לע
 ,1948 יאמב 14 ,חיישת רייא.'ח ,תבש ברע ,הזה םויה ,ביבא-לת ריעב

 ,ןילרב וחילא ,יבצױב קחצי ,בוטנב יכדרמ ,רטסוא לאינד ,ןוירוג"ןב דוד
 םהרבא ר"ד .,םיובנירג קחצי ,יקסבוברג ריאמ ,דלוג ףלוו ברה ,ןייטשנרב ץירפ
 ףחכ לחר ,ידרו לצרה ,גיטפהרו חרז ,רנבוק-רנליו ריאמ ,ןיקבוד והילא ,יקסבונרג
 ףייטשנול דוד ריאמ ,ןױל ריאמ קחצי ברה ,ישאבוכ הידעס ,אנהכ ןמלק ברה
 ןאמשיפ ןהכה ביל הדוהי ברה ,לגס יבצ ,רינ םוחנ ,ןוסריאמ הדלוג ,אירול יבצ
 ,ןוסלנצק םהרבא ,לּפק רזעילא ,ינדולוק השמ ,גנילויצ ןרהא .סקנּפ יבצ דוד
 רוכב ,גרבנרטש ןויצןב ,רנטש יכדרמ ,רוטפר לרב .,זמר דוד ,טילבנזור סכילפ
 ,קותרש השמ .,אריּפש השמ ,תירטיש

 ץֵדַד
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 -ערבעה ןיא בַאטשכוב רעטנעצ (דֹוי) י
 רעפיצ סלַא ;תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיא

 בילוצ ;10 ןופ גנוטײדַאב יד רע טָאה

 -סױרַא טלָאװעג טינ טָאה ןעמ סָאװ םעד

 רעלופ ןיא טָאג ןופ ןעמָאנ םעד ןביירש

 טפירש ןיא ןעמ טגעלפ (הוהי) םרָאפ

 ,ןעמָאנ סטָאג ןופ קורדסיוא םוצ ,קורד ןוא

 ןבַאטשכוב ייווצ טימ ןצונַאב ךיז ךיוא

 ,דוי בַאטשכוב ןופ טייקניילק יד ;יי'י ,דוי

 ךיוא ןוא ,לטניּפ ַא יו סיוא טעז סָאװ

 זיא ,"דיי; ןעגנולקעג טָאה 'י'דוי,, לייוו

 -עטניּפ ,, קורדסיוא רעד ןרָאװעג ןפַאשעג

 ,"דיי על

 ."סויוואלפי עז סויװַאלּפ סופעזָאי

 רבדמב שמוח ןיא ;השנמ ןופ ןז ריאי

 "נייא טָאה רע זַא טלייצרעד טרעװ ביל

 ןיא ןדריה רבע ןיא טנגעג ַא ןעמונעג
 ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא טָאה ןוא דעלג

 ב"כ 'ב םימיה ירבד ןיא ;!'ריאי תוח.
 ןוז ַא ןעוועג זיא ריאי זַא ,טגָאזעג טרעוו

 -רעד טרעוװ ,י םיטפוש ןיא ;בוגש ןופ

 טָאה רעכלעוו ידעלגה ריאי ַא ןגעוו טלייצ

 טָאה ןוא רָאי 22 לארשי רעביא טשרעהעג

 ןעמָאנ ןייז טימ ךיוא ןוא ,ןיז 20 טַאהעג

 תוח, טנגעג יד ןדנוברַאפ טרָאד זיא
 ."ריאי

 "ידניאטסעוו יד ןופ לזניא אקיאמאי
 טרעהעג .עקיועמַא יב ןעלזניא עש

 ןדיי :עירעּפמיא רעשיטירב רעד וצ

 -גוהרָאי ןט 17 ביױהנָא ןופ ָאד ןעניואוו
 יזעגוטרַאּפפ עשידרפס ןטסיײמַא ,טרעד

 ַאקיַאמַאי ןיא ךיז ןעניפעג טציא ;(עש

 -טּפיוה רעד ןיא ןטסײמַא ,ןדיי 3,500 ייב

 .ןָאטסגניק ,טָאטש

 1860--1792) יפדרמ קחצי ,טסָאי
 -עטכישעג רעשידיי ,(דנַאלשטיײיד ןיא
 . "עג טָאה סָאװ רעטשרע רעד ,רעשרָאפ

 עטכישעג עשידיי עקידנעטשלופ ַא ןבירש

 9 ןיא ,ןטילעארזיא רעד עטכישעג ,,)

 ;(1820-8 ןילרעב ןיא ןענישרעד ,רעדנעב
 -גדיי ןופ עטכישעג , ןבירשעג טָאה רע
 ;(18577-9 גיצּפיײל) 'ןטקעס ענייז ןוא םוט

 ןשיאערבעה ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע
 סרעבורג ןוא שרע ןיא ;!ןויצ,, לָאנרושז

 ןגעו ןבירשעג רע טָאה עידעּפָאלקיצנע
 "-ןעדוי,, ןעמָאנ ןטימ ךַארּפש רעשידיי רעד

 "שטייט

 -ײרּפ זיא 1829) יכדרמ ,ווארטסאי
 ;(עקירעמַא ןיא 1902 -- ןלױּפ-שיס
 רעד ןיא רעקידערּפ טשרעוצ ןעוועג

 -ראוו ןיא עגאגאניס רעשירָאטַאלימיִסַא

 1861 דנַאטשפיוא ןשליוּפ םעד ןיא ;עש
 ןסור יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא

 קעװַא רע זיא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןוא

 ןייק רעכַאנ ,דנַאלשטיײד ןייק טשרעוצ

 -םרָאפער ןעוועג זיא רע ואוו ,עקירעמַא

 -כיו ןייז ;עיפלעדַאליפ ןיא רעניבאר

 -לת-שיאעמַארַא סָאד זיא קרעוװו טסקיט
 1903) שילגנע ןיא ךוברעטרעוו שידומ

--- 1886), 

 ןטייוו ןיא עירעּפמיא ןוא דנַאל ןַאּפאי
 -רַאפ ,המחלמ טַאהעג :ןעלזניא ףיוא ,עיזַא

 ערעדנַא ןוא עירושזדנַאמ רעד ןיא ןעמונ
 ,ןעניפיליפ יד ךיוא יו :עניכ ןופ ןלייט
 ערעדנַא ייר ַא ןוא עידניא-שידנעלָאה
 טָאה ןַאּפאי עכעלטנגייא סָאד .רעדנעל
 ךרעל ייז ןשיוצ ,רעניואוונייא ןאילימ 0
 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי טנזיוט 0

 ,דנַאלסור ןוא עטיל ,ןליױּפ ןופ סנטסניימ

 רעד ;1941 -- 1939 ןרָאי המחלמ יד ןיא

 ןיא טניואוו ןדיי יד ןופ לייט רעטסערג

 -טּפױה רעד ןיא ןעניואוו לייט ;עבָאק

 -נַאמ ןעמענרַאפ ןטימ .ָאיקָאט טָאטש
 "עז עניכ ןופ ןלייט ערעדנַא ןוא עירושזד
 טכַאמ רעשינַאּפאי רעטנוא ןעוועג ןענ



 -ַאב יד ,ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ךָאנ

 ןעוועג טינ זיא ןדיי וצ ןַאּפאי ןופ גנואיצ
 -זייא םעד ץָארט ,עכילטנייפ ןייק
 ,המחלמ רעד ןיא ףתוש ריא ןופ סולפ
 ,דנַאלשטײד-יצַאנ

 ןָא ךיז טביה רָאי עשידיי סָאד רָאי
 ,ב"י תומש) ןסינ שדוח ןופ ך""נת ןטיול
 ןושאר .םישדח שאר םכל הזה שדחה;

 ,רעטעּפש טשרע ;("הנשה ישדחל םכל אוה
 ןעמ טָאה ,לבב תולג ךָאנ ךעלניײשרַאװ

 ןופ ביֹוהנֶא םעד ןלייצ וצ טריפעגנייא

 19 טָאה רָאי סָאד .ירשת שדוח ןופ רָאי
 סָאד ןכיילגוצסיוא ידכ רָאנ ,םישדח-הנב;,
 טימ (הנבלה תנש) הנבל רעד ןופ רָאי
 סָאװ (המחה תנש) ןוז רעד ןופ רָאי םעד

 ןעמ טָאה ,געט11 ךרעל טימ רעסערג זיא
 וצ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאי רובע טריפעגנייא

 -רךיפסיוא םעלַא םעד ןגעוו ;ןטַאנָאמ 2
 ,"הפוקת סאדא , רעטרעווכוז ןיא רעכעג
 ,"הנשה שאר, ,"רעדנעלַאק, ,"שדח;

 סע ןכלעוו ןיא ,רָאי ןיא גָאט טייצרַא
 טגָאז ןעמ ןָאזרעּפ ַא ןברָאטשעג זינ
 ןופ טייצרָאי יד זיא רדא ןט7 ןיא,, לשמ;

 געט 7 זַא ,טסייה סָאד ,"ונבר השז
 סע .ןברָאטשעג ונבר השמ זיא רדא ןיג
 ןופ טײצרָאי םעד ןרעייפ וצ גהנמ ַא זינ

 רעטָאפ םענעברָאטשרַאפ ןופ ,ןרעטלי

 רעד ןופ) גָאט ןקיזָאד ןיא .רעטומ ןונ

 טכיל א ןָא ןעמ טדניצ (רעירפ טכַא
 ןצנאג םעד טנערב סָאװ ,לּפמעל ַא רעדג
 -ַאד טייצראיה לעב רעד ןוא ,תעל-תעז
 טגָאז ןוא דומע ןרַאפ גָאט םענעי טנו
 טײצרָאי יד ןוליפַא ,סלַאפנדעי .שיד|

 דומע ןרַאפ טשינ ןענעװַאד, סָאװ טיי
 רעד טמוקַאב ךעלנייוועג ;שידק ךיוא ןגָא
 רעד .רפס םוצ הילע ןַא טייצראיה-לע

 ,רעטלא ןַא רעייז זיא טײצרָאי ןופ גהנ/
 ןַארַאפ זיא גיי םירדנ ארמג רעד ןיז
 ַא ןיא ןייז גָאט םענעי טגעלפ ןעמ ז
 בייכק תומבי ןיא יישר .רעיורט ןסיווע

 4 והישאי---רָאי

 -רָאי ןיא זַא ,םינואגה תובושת יד טגנערב
 ןעמ טגעלפ ןשטנעמ עסיורג ןופ טייצ
 רעטשרע רעד .קנעדנָא רעייז רַאפ ןענרעל
 "טיײצרָאי קורדסיוא םעד טגנערב סָאװ
 ןיא (ייאנריט., עז) אנריט קיזייא יבר זיא
 -רָאי ןפור םידרפס יד ;"םיגהנמ,, ןייז
 "רעל וצ גהנמ ַא זיא סע ;??הלחנ,, טייצ
 סָאװ ,םיקרּפ ,תוינשמ טַײצרָאי ןיא ןענ
 ןעמָאנ ןופ תויתוא יד טימ ןָא ךיז ןביוה
 סָאד זיא הלבק רעד טיול ןוא רטפנ ןופ
 הנשמ לייו ,המשנ רעד רַאפ ןוקית ַא
 יד .המשנ סָאװ תויתוא עבלעז יד טָאה
 רהוז ןענרעל וצ גהונ ךיז ןענעז םידרפס
 העד הרוי ךורע ןחלש ןיא .טײצרָאי ןיא
 ןרעװ זייט ןוא ךייש םישרפמ יד ןוא בית

 יד ךיוא וצ תועד יקולח יד טכַארבעג

 גָאט טיול ןייז ףרַאד טיײצרָאי עטשרע

 .הרובק ןופ גָאט ןטיול יצ ןברַאטש ןופ

 ןופ ןטײצרָאי יד ךיוא ןענעז טנַאקַאב

 יו רערהיפ ןוא םישודק עשידיי עסיורג
 ןופ רמועב גל ,ונבר השמ ןופ רדא 'ז
 -יסח .ערעדנַא ןוא יאחוי ןב ןועמש יבר

 םייבר יד ןופ ןטיײצרָאי יד ןרעייפ םיד

 רטפנ ןופ להוא ןפיוא טייג ןעמ :םירטפנ
 טגיל ןעמ ןוא .םילהת טגָאז ןעמ ןוא
 גָאט ןבלעז ןיא ןוא ,י"ךעלטיווק, קעװַא
 ,טלַאה ןעמ לייוו ,הדועס ַא ןעמ טעװארּפ

 ןופ המשנ יד זיא גָאט ןבלעז ןיא זַא

 םעד טפור ןעמ .ןרָאװעג הלעתנ רטפנ
 "אלוליח, ךיוא קידצ ַא ןופ טיײצרָאי
 ןב ןועמש יבר ןופ אלוליה,, רעד ךָאנ
 ןַארַאפ זיא ןטיײצרָאי ןגעוו --- .!!יאחוי
 "וש יטוקל, סנושַארטש שיאערבעה ןיא
 סגנילרעזיק שטייד ןיא ןוא ''םינש
 רעיינ ןוא רעטלַא ןופ ןעגַאטעברעטש,

 "טייצ

 וצ ןביוהעגנָא הדוהי ןיא ךלמ ןהיׂשאֹי
 ןטשרע ןופ ןברוח ןרַאפ רָאי 51 ןגינעק
 ;רָאי 231 טשרעהעג טָאה רע ;שדקמה תיב
 ןגעוו טלייצרעד ג י'כ 'ב םיכלמ רפס רעד
 ,ךלמ רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,םיא
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 ןוא יירענידנצעג יד טעטכינרַאפ טָאה

 רעטרע ערעדנוזאב) תומב יד טרעטשעצ
 תונברק ןעוװעג בירקמ טָאה ןעמ ואוי

 רע ;דנַאל ןצנַאג ןיא (םילשורי רעסיוא
 .חסּפ יד קירוצ טריפעגנייא ךיוא טָאה
 'ב םיכלמ ןיא .,םילשורי ןיא גנורעייפ
 ןייז ןיא זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו בייכ

 שדקמה תיב ןיא ןענופעג ןעמ טָאה טייצ
 -יסַאּפ רעקיזָאד רעד ןגעוו :חרות רפס יד
 יד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז גנור

 לייט .ןעגנולדנַאהּפָא ליפ רעשרָאפ-ך"'נת
 סָאד ןעוועג זיא סָאד זַא ןעניימ עטנרעלעג
 -רַאפ סױרַא ןופרעד ןעיצ ןוא ,םירבד רפס

 ןיא .ןעגנוניימ עשיטירקד"נת ענעדיש
 ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו גייכ 'ב םיכלמ
 םירצמ ןוא רושא ןשיווצ חמחלמ רעד

 ךלמ םעד ףליהוצ ןעמוקעג והישאי זיא
 -ימ ןייז ןוא והישאי ןשיווצ ןוא ,רושא
 "גוא םירצמ ןופ רעטילימ םעד ןוא רעטיל
 -רָאפ זיא הכנ הערּפ ןופ גנוריפ רעד רעט

 -לעוו ןיא ,ודגמ ייב טכַאלש ַא ןעמוקעג

 ירבד ןיא .טיוט ןלאפעג זיא והישאי רעכ
 והימרי זַא טגָאזעג טרעוו הייל 'ב םימיה
 ףיוא (תונק) רעדיל-גָאלק ןבירשעג טָאה

 -יימ ַא ןַארַאפ זיא סע ;טױט סוהישאי
 הכיא תלגמ ןופ ןלעטש לייט זַא ,גנונ

 ,טיוט סוהישאי ףיוא ךיז ןעיצַאב

 טרעװ ה"כ םירבד שמוח ןיא םוכי
 ןָא טברַאטש ןַאמ ַא ביוא זַא טגָאזעג

 .רַאפ ןופ רעדירב רעד ףרַאד רעדניק
 -לַא רעד טימ ןבָאה הנותח םענעברָאטש
 ןַא ןפַאשעג טרעװו םורַא ױזַא ןוא הנמ

 ןעמָאנ ןכָאנ ןעמָאנ ַא ,רכז ַא ,ןקנעדנַא
 -עגנָא טרעװ סָאד ;םענעברָאטשרַאפ ןופ

 ליו רעדורב רעד ביוא .''םובי, ןפור

 רעד טימ ןבָאה הנותח ,ןייז-םביימ טשינ
 עז) 'יהצילח., ןבעג ריא רע ףרַאד ,הנמלא
 רעד .(הצילח., טרָאװכוז םייב םעד ןגעוו

 טריפעגנייא ןעועג זיא םובי ןופ גהנמ
 רעדייא ,ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא ןיוש
 ןפיוא הרות יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע

 -רעד טרעוו חיל תישארב ןיא ;יניס גרַאב

 רונש רעד רמת טימ רוּפס רעד טלייצ

 -עג ןענעז רענעמ סנעמעוו ,הדוהי ןופ
 הנותח טָאה יז ןוא רעדניק ןָא ןברָאטש
 ךיוא ןוא ,רעדירב ערעייז טימ טָאהעג

 {'םביו, קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא טרָאד
 םעד רימ ןעעז תור רפס םעד ןיא ךיוא

 טימ ןבָאה הנותח לָאז בורק ַא זַא גהנמ
 ,בורק םענעברָאטשרַאפ ןופ הנמלא רעד

 ןייק טזָאלעגרעביא טשינ טָאה רע ביוא

 רעד ,ףיורעד ןַארַאפ זיא טרָאד ;רעדניק

 . +(ןזיילסיוא) ייהלואג,, ןוא יילאג,, קורדסיוא
 יד ןַארַאפ ןענעז תומבי אתכסמ רעד ןיא
 עז םשרג ונבר רעד ;םובי ןגעוו םיניד

 לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג ןקתמ טָאה (''םשרג
 ייב ;הצילח ןבעג רָאנ ןייז םביימ טשינ

 ןופ ןלאפ ָאי ךיז ןפערט ןדיי עשידרפס יד
 ,"הצילח,/ עז -- .םובי

 -לעפ יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ יסובי
 -ארב) ך"נת ןטיל ןבָאה סָאװ רעק
 -עג (רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא ו'ט תיש

 ןדיי יד רעדייא לארשייץרא ןיא טניואוו
 עשוהי ןופ .דנַאל סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה
 זַא ,ןעז וצ זיא רעטרע ערעדנַא ןוא ויט
 ,םילשורי ןיא טניואוועג ןבָאה םיסובי יד

 תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ !ןמבי
 ,ימלשורי ןוא ילבב ,ארמג ןוא אתפסות

 -ַאב ;םיקרפ 16 טָאה ;םישנ רדס ןיא

 ,הצילח ןוא םובי ןופ םיניד יד טלדנַאה

 עכלעוו ,לארשי-ץרא ןיא טָאטש הנבי
 ןיא גנוטיידַאב עסיורג ַא טַאהעג טָאה
 טנָאמרעד טרעוו :עטכישעג רעשידיא רעד

 זַא ,ןעניימ לייט ;ו'כ 'ב םימיה ירבד ןיא
 יד ;"ט עשוהי ןיא לָאנבי זיא סָאד

 ןופ םורד ןיא ןענופעג ךיז טָאה טָאטש
 ;ןולקשא ןוא ופי ןשיװצ םי םייב ,דנַאל

 -עג ןענעז סע זַא ,ןעניימ עטנרעלעג לייט

 רעד ןופ הנבי יד זַא ןוא סהנבי ייווצ ןעוו
 ןעוועג זיא עטכישעג רעשידיי רערעטעּפש
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 ךעלניישראוו זיא גנוניימ יד ;לילג ןיא
 רעכיב סעסויוואלפ ןיא ;קיטכיר טשינ
 סָאד טסייה טנייה ?'אינמאי,, יז טסייה

 רעד ןיא ?"ענביי, שיבַארַא ףיוא טרָא
 םילשורי ןופ גנורעגאלאב רעד ןופ טייצ

 ןעמוקעגרָאפ זיא ינש. תיב ןברח םייב
 טרעװ סע רעכלעוו ןגעוו ,גנוריסַאּפ יד
 זַא ,"נ ןיטג ארמג רעד ןיא טלייצרעד

 םייב ןטעבעג טָאה יאכז ןב ןנחוי ןבר

 ןבעג םיא לָאז רע זַא ,רסייק ןשימיור
 -נייא שינביולרעד יד ,'יהימכחו הנבי;
 טרָאד .הנבי ןיא הבישי יד ןענעדרָאוצ

 ןגָארטעגרעבירַא ןברח ןכָאנ ךיז טָאה

 ןעמַאװצ הרותה דומיל ןופ רעטנעצ רעד

 לאילמג ןבר אישנ םעד ןוא ןירדחנס ןטימ

 -רע ליפ ןיא ;א"ל הנשה שאר) הנביד
 ןגעוו רימ ןעניפמעג ארמג רעד ןיא רעט

 טרעוװ הבישי יד ןוא ,הנבי ןיא םימכח יד
 ןטרַאגנייו רעד ייהנביב םרכ,, ןפורעגנָא
 ןענעז הנבי ןיא ;(ח"לק תבש) הנבי ןופ
 ןוא ,תוכלה ליפ ןרָאװעג טליטשעגטסעפ
 -גוא ןופ לייט רעסיורג ַא זיא ךעלנײשרַאוװ
 ,הגבי ןיא ןרָאװעג טריגאדער הנשמ רעזד

 רעד ןיא ןרָאװעג זיא הנבי טרָאװ סָאד

 ןוא רוטארעטיל רעשיאערבעה רעטרעדָאמ
 ןופ ףירגַאב רעד גנוסַאפיוא-עטכישעג
 ,טסייה סע ןוא ,םוטנדיי ןיא טייקיטסייג
 סָאד זַא קידנעעז יאכז ןב ןנחוי ןבר זַא
 -רַאפ טרעװו ןבעל עשיטילָאּפ עשידיי

 -ַאנ יד טלעטשעגקעװַא טָאה ,ןדנואווש

 קלָאפ ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע עלַאנאיצ

 רעטייו ןופ תודוסי עקיטסייג יד ףיוא
 ר ַא ןַארַאפ ןענעז סע ;הרות ןענרעל

 יד) הנבי ןעמָאנ ןטימ סעיצוטיטסניא
 ןיא לָאמַא ,עיצַאזינַאגרַא -רעל - יחרזז
 זיא הנבי טרָא סָאד ;(ערעדנַא ןוא ןליוק

 -עמַא-שידיי ַא ךרוד ןרָאװעג טפיוקעגּפָא
 טרָאד טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג רענַאקי

 -צעל ,'יהנבי ןג,, עינָאלָאק יד טעדנירגע:

 ןוא תמיק ןרק ךרוד טנַאלפעג טרעוו סנז
 עסיורג יד ןלעטשוצפיוא רעדיוו יחרזז

 .הנבי ןיא הבישז

 ןיא ךייט םעניילק ַא ןופ ןעמָאנ קבי
 -עלטע ןיא טנָאמרעד טרעוװ ,ןדריה רבע
 בייל תישארב זיא ;ך"נת ןיא רעטרע עכ

 "ירַא זיא וניבא בקעי יו טלייצרעד טרעוו

 טסיײה "רבעמ) קבי רבעמ םעד רעב
 -ירַא ןָאק ןעמ ואוו ,ךייט ַא ןופ טרָא סָאד

 ַא ןַארַאפ ;(סופוצ רעסאוו סָאד ןהעגרעב
 יו םיניד יד ןגעוװ ''קובי רבעמ,, רפס
 הרובק תמ ַא טימ ךיז ןייז וצ גהונ

 ,המודכו

 ַא ןַארַאפ {'טנַאה, שיאערבעה ןיא ךֹי

 -רַאפ ןענעז סָאװ ןפירגַאב עזעיגילער ךס
 "'םידי תליטנ, יװ ,די טרָאװ ןטימ ןדנוב
 תליטנ, ןוא ""רעסַאװ,, רעטרעווכוז עז)

 טרָאװכוז עז) ידי לש ןיליפת,, ,(''םידי
 ןענעקרעד) 'דיח תמכח ןגעוװו ;(ןילפת
 םעד טנַאה סנשטנעמ ןופ ןכירטש יד טיול

 רהז ןיא רימ ןעניפעג ,(שטנעמ ןופ לזמ
 ,ורתי

 אתפסות ןוא תוינשמ אתככמ םידי
 ,תורהט רדס ןיא (ָאטשינ זיא ארמג)

 עגַארפ יד טלדנַאהַאב ,םיקרּפ 4 טָאה

 ןעווו ,טסייה סָאד ,"םידי תאמוט , ןופ

 ןוא ,אמט ןרעוו טשנעמ ןופ טנעה יד רָאנ
 ןעמ ןוא ,רוהט זיא רעּפרעק רעצנַאג רעד
 -נַא ןשיוצ ;טנעה יד ןשַאװ רָאנ ףרַאד
 -נָא סָאד טנעה יד אמטמ זיא ןכַאז ערעד

 ך"נת ןופ םירפס יד ןופ םענייא ןריר
 -ָאד םעד וצ גנורעלקרעד יד ;ןילפת ןוא

 ןגייל טשינ לָאז ןעמ ידכ ,זיא ןיד ןקיז
 םידי ןיא .קרַאוװנסע םירפס עקילייה ןבעל
 -רּפ עשירָאטסיה עקיטכיוו ןַארַאפ ןענעז
 ןופ תקולחמ ןגעוו ,םימונרת ןגעוו םיט
 ןופ םירפס ןגעוו ,םיקודצ ןוא םישורּפ

 ,ךיינת

 -סיוא רעשיאערבעה הריחבו העידי
 -ארּפ-טּפיוה יד ןופ םענייא רַאפ קורד
 ןוא עיגָאלָאעט רעשידיי רעד ןיא ןעמעלב

 טרָאװ סָאד ;עיפָאזָאליפ-רעטלַאלטימ
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 סָאד ןוא ייןסיוו; שטייט רעד זיא העידי

 יירפ, שטייט רעד זיא הריחב טרָאװ

 טיײטשַאב םעלבָארּפ סָאד .??ןלייווסיוא

 ןעמענָא ןעמ ןָאק ױזַא יו :םעדנגלָאפ ןיא

 ןעשעג טעװ סע סָאװ ץלַא טסייוו טָאג זַא

 סָאװ ןוא טפנוקוצ רעד ןיא שטנעמ ןטימ

 קיטייצכיילג ןוא ,ןָאט טעװ שטנעמ רעד

 .ןליוו ןעיירפ םעד ןבָאה שטנעמ רעד לָאז

 ןָאט וצ סָאװ ןביולקסיוא ךיז ןענָאק

 עטכעלש יצ ןטַאט עטוג ,תוריבע יצ תווצמ

 טסייוו טָאג זַא ,ןעמענָא ןעמ לָאז ?ןטַאט

 ןיוש ןיילַא טימרעד ךָאד זיא ,טפנוקוצ יד

 רעד יױזַא יװ .,סיורָאפ ןופ טמיטשַאב

 טָאג לייו ןריפוא ךיז טעװ שטנעמ

 שטנעמ רעד יו טציא ןיוש ךָאד טסייוו

 זַא ,סיוא ךָאד טמוק ;ןריפיוא ךיז טעװ

 ,ןליוו ןעיירפ ןייק טשינ טָאה שטנעמ רעד

 .טוט רע סָאװ ןָאט זומ רָאנ ,הריחב ןייק

 -רַאפ ,עגארפ יד ךָאד זיא לַאפ ַאזַא ןיא

 ןפַארטשַאב וצ שטנעמ םעד טמוק סָאװ

 רע זיא םיוק ,םישעמ עטכעלש ענייז רַאפ

 ?טוט רע סָאװ סָאד ןָאט וצ ןעגנואווצעג

 רעד ןגעװ םעלבָארּפ עקיזָאד סָאד ---

 ןסיוו-לא) ,,העידי, רעד ןשיוװצ הריתס

 שטנעמ ןופ 'יהריחב., רעד ןוא (טָאג ןופ

 עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא

 הידעס בר יװ ,רעטלַאלטימ ןיא ןפָאזָאליפ

 ןיא םייבמר ,ייתועדו תונומא , ןיא ןואג

 ןוא (ט'יי קרּפ יג קלח) ''םיכובנ הרומ,

 "נַא ןוא הבושת תוכלה הרות הנשמ ןיא

 רימ זַא זיא גנורעלקרעד רעייז ;ערעד

 "העידי, יד טניימ סע סָאװ טשינ ןסייוו

 םעד יװ טשינ זיא עכלעוו ,טָאג ןופ

 רימ ןענָאק רעבירעד ןוא העידי סנשטנעמ

 ןליו לייט :םעד ןגעוו ןלייטרוא טשינ

 ןיא טרירַאב טרעוװו עגַארפ יד זַא ,ןבָאה

 ןופ רעטרעוו יד ןיא 'ג תובא הנשמ רעד

 "ותנ תושרהו יופצ לכה, אביקע יבר אנת

 "רעד יד ןוא ןעזעגסיורָאפ זיא ץלַא ,י!הנ

 -ארפ ןגעו -- .ןבעגעג זיא שינביױול

 ךיױא ןוא 'הריחבו העידי, ןופ םעלב

 -ָארּפ ןשיּפָאזָאליפ ןײמעגלַא םעד ןגעוו

 ןליוו ןעיירפ ןוא םזינימרעטעד ןופ םעלב

 -שורי) י'דיתעל ןוזחה לע, סנהכ ןיא עז

 ,(ה"צרת םיל

 רַאפ קורדסיױא רעשיאערבעה תודהי

 טרָאװכוז עז ;?םוטנדיי; ,"טייקשידי,

 "דיי,

 םיכלמ ןיא ;לארשי דנַאל ןיא ךלמ אֹוהי

 -רַאפ ןיא זַא טלײצרעד טרעוו 'ט 'ב

 טָאה עשילא איבנ ןטימ גנוקידנעטש

 ,לַארענעג ַא ןעװעג זיא רעכלעוו ,אוהי

 ןטצעל ןנעק דנַאטשפיױא םעד טכַאמעג

 םעד םרוי ,עיטסַאניד-ירמע רעד ןופ ךלמ

 ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו .באחא ןופ ןוז

 ;לעב טָאגּפָא ןופ יירענידנצעג רעד ןופ

 עלַא ךיוא יו ,לבזיא רעטומ ןייז ןוא טרוי

 ךיוא ןוא עיטסַאניד רעד ןופ רעדילגטימ

 ןענעז לעב ןופ רעניד ןוא םינהכ עלַא

 אוהי ןוא ,ןרָאװעג טיױטעג אוהי ךױוד

 טזייו סע ;לאושי ןיא ךלמ ןעוועג זיא

 "עג טשינ ןבָאה םיאיבנ לייט זַא סיוא

 "רָאמרעד-ןסַאמ רעקיזָאד רעד ןופ ןטלַאה

 תא יתדקפו, טגָאז 'א עשוה ןוא ,גנוד

 לעװ ךיא) 'יאוהי תיב לע לאערזי ימד

 לאערזי ןיא טולב םעד רַאפ ןעמענ המקנ

 -נדעי ;(אוהי ןופ עיטסַאניד רעד ףיוא

 טלעטשעגקירוצ זיא ןָא אוהי ןופ .,סלַאפ

 "ער עלעיציפָא סלַא לארשי ןיא ןרָאװעג

 .טָאג ןשידיי םוצ טסניד יד עיגיל

 ןופ ןוז ,לארשי ןיא ךלמ (1 -- וחאוהי
 ןיא טלײצרעד טרעװ םיא ןגעוו :;אוהי

 -ימ ַא ןטילעג טָאה רע זַא ,גייי 'ב םיכלמ

 ןגעק המחלמ ןייז ןיא הלּפמ עשירעטיל

 ,הדוהי ןופ ךלמ (2 -- .םרא ןופ ךלמ

 רע ,ג"כ 'ב םיכלמ ןיא טנָאמרעד טרעוו

 הערּפ ןוא ,ןטַאנָאמ 3 רָאנ טשרעהעג טָאה

 ןופ טצעזענּפָארַא םיא טָאה םירצמ ךלמ

 ןיק טריפעגקעװַא םיא ןוא ןָארט ןייז

 םלש,, טימ זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ ;םירצמ

 ןיא טנָאמרעד טרעוװ סָאװ ''והישאי ןב

 .זחאוהי ןעמ טניימ ב''כ הימרי
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 -והי ןיא ךלמ (1 -- (שאוי) שאוהי
 א"י 'ב םיכלמ ןיא ;וחיזחא ןופ ןוז ,הד
 זיא והיזחא ןעו זַא ,טלייצרעד טרעוו
 הילתע רעטומ ןייז טָאה ,ןעמוקעגמוא
 ןוא ךלמ ןופ רעדניק עלַא טעדרָאמרעד
 ;דנַאל ןיא ןירעשרעה יד ןרָאװעג זיא יז
 -ַאב טָאה היזחא ןופ רעטסעווש יד רעבָא
 רָאי 6 שאוי היזחא ןופ דניק ןייא ןטלַאה
 טייצ רעקיזָאד רעד ךָאנ :שדקמה תיב ןיא
 ןפורסיוא טזָאלעג ,ןהכ רעד ,עדיוהי טָאה
 טעגרהרעד ןוא שאוי דניק סָאד ךלמ סלַא
 טרעוו די"כ 'ב םימיה ירבד ןיא ;ןהילתע
 -רעד טזָאלעג טָאה שאוי זַא טלייצרעד

 טָאה רע לייוו ,הירכז ,ןוז סעדיוהי ןדרָאמ
 "ידנצעג רעייז רַאפ ןדיי יד טפָארטשעג

 -רעד טרעוו ביי 'ב םיכלמ ןיא ;יירענ
 ךרוד ןעמוקעגמוא זיא שאוי זַא טלייצ

 ,ןקרעמַאב וצ זיא סע :רעניד ייווצ ענייז
 ַא ןעגנַאגעגמורַא רעטעּפש זיא סע זַא
 ןעוװעג טשינ זיא שאוי זַא ,גנוניימ

 עלַא ןענעז ךעלקריוו זַא ןוא ,ןוז סהיזחא
 ןוא ןעמוקעגמוא ךלמ ןקיזָאד ןופ רעדניק
 -יד עצנַאג יד ןעמוקעגמוא זיא טימרעד

 המלש ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ עיטסַאנ
 "רעטנוא ןַא ןעוועג זיא שאוי זַא ןוא ךלמה

 טמָאטשעגּפָא טָאה סָאװ דניק טלעטשעג
 רעד ;ןתנ ןוז ןרעדנַא ןַא סכלמה דוד ןופ
 "עה, רפס ןיא טכַארבעג טרעװ גנַאלק
 סטרָאּפָאּפַאר ןיא םעד ןגעו עז ;"םית

 ךרע ,ד"ערת .עשרַאװ) ןילמ ךרע
 ,לארשי ךלמ שאוהי (2 -- .(אישנ;

 רע ,ג"י 'ב םיכלמ ןיא טכארבעג טרעוו
 ןגעק המחלמ עכיירגיז א טריפעג טָאה

 ךלמ םעד טגיזַאב ךיוא טָאה רע ;םרא

 "עג רעירפ טָאה רע ןעמעוו ,הדוהי ןופ

 ןוא ןטלַאה המחלמ ןייג וצ טשינ טנראוו

 ןטנַאקַאב םעד ןגָאז טקישעג םיא טָאה
 עלעמיוב-ןרָאד םעניילק םעד ןגעוו לשמ
 ןטימ ןטסעמרַאפ טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ

 'ב םיכלמ) ןונבל ןיא םיובנענעט ןסיורג
 ,(דייי

 1997 -- דנַאלסור ןיא 1871) שאוהי
 שאוהי ןופ םינָאדװעסּפ ,(עקירעמַא ןיא
 ,רעטכיד רעשידיי ,ןטראניעמולב המלש

 -רּפ ;שידיי ףיוא ך"ינת ןופ טצעזרעביא
 ,"ןָאקיסקעל,, סנזייר ןיא שאיהי ןגעוו םיט

 יד ןיא ארוס ןיא ןואג ןואנ יאדוהי
 רע ;ןוָאג אחוי רמ ךָאנ 764 -- 100 ןרָאי
 "עג ןענעז םיא ןופ ;דנילב ןעוועג זיא

 -עג רבחמ טָאה רע :תובושת ךכס ַא ןבילב

 רעד ןופ ןעמונעגסיױרַא ,!'תוכלה, ןעוו

 ,הכלה רעדעי ןופ ןיד קסּפ םעד ארמג

 -ַאמ ןענעז ייז ;טלמאזעגפיונוצ ייז ןיא
 "לה, ,ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא טנַאק
 -נַא ןוא "תונטק תוכלה,, ,"תוקוסּפ תוכ

 רעד ןעוועג זיא רע זַא גנוניימ יד ;ערעד
 טשינ זיא 'תולודג תוכלה,, ןופ רבחמ

 "ודג תוכלה,, טרָאװכוז עז ;ךעלנײשרַאװ
 ,"תול

 וניבא בקעי ןופ ןוז רעטרעפ הדוהי
 תישארב שמוח ןיא :;האל ןופ ןריובעג

 ףסוי תריכמ ןופ השעמה רוּפס םעד ןיא
 ןזיוועגנָא טרעוװ (רעטייוו ןוא זייל ןופ)

 ןשיווצ ןטסקיטעט םעד סלַא הדוהי ףיוא

 טזָאלעג טשינ טָאה רע ;רעדניק סבקעי
 -עגסױרַא ךיז טָאה רע ;ןטיוט ןפסוי

 לָאז רע זַא ,וניבא בקעי רַאפ טלעטש

 טָאה רע ,ןימינב םירצמ ןייק ןבעגטימ
 -ינב ןטלַאהרַאפ ןכָאנ ףסוי טימ טדערעג
 תישארב ,"הדוהי וילא שגיו/) ןענימ

 טלייצרעד ךיוא טרעוו הדוהי ןגעוו ;(דיימ
 יירד טָאהעג טָאה רע זַא ,(חייל תישארב)

 עכלעוו ןופ ,הלש ןוא ןנוא ,רע ,רעדניק
 רעדניק ןָא ןברָאטשעג ןענעז 2 עטשרע יד
 רעייז טימ טבעלעג טָאה הדוהי זַא ןוא
 יד ןריובעג ריא טימ ןוא רמת הנמלא
 סעצרּפ ןופ :חרז ןוא ץרּפ רעדניק ייווצ
 רפס ןיא רופס םעד טיול זיא רעהניק
 ןוא ,ךלמה דוד ןרָאװעג ןריובעג ,'ד תור
 סָאד ,עיטסאניד-דוד יד ןיא םורַא ױזַא

 -ןעמַאטשּפָא ןַא ןעוועג ,דוד תיב תוכלמ
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 בקעי ןופ הכרב רעד ןיא ;הדוהי ןופ עד

 ףיוא ןזיוועגנָא טרעװ (ט'מ תישארב)
 -נַא יד רעביא הדוהי ןופ טפַאשרעה רעד
 -- ,ךיבא ינב ךל ווחתשי) םיטבש ערעד
 הדוהי ןופ -- ,(הדוהימ טבש רוסי אל
 ,הדוהי טבש רעד טמַאטשענּפָא טָאה

 עטסדנטיידַאב יד טריפעג טָאה רעכלעוו
 ןוא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא עלָאר

 -ײמעגלַא רעד ּפָא ךיוא טמַאטש םיא ןופ

 ערעדנַא ןיא ךיוא) "ידוהי, ןעמָאנ רענ
 ןשידיי ןרַאפ גנונעכיײצַאב סלַא (ןכַארּפש

 -יפנָא עקיזָאז יד ;ןײמעגלַא ןיא קלָאפ
 הדוהי טבש רעד טָאה גנוטיידַאב עדנר

 -עק רעד ןופ גנודנירג רעד טימ ןעמוקַאב
 םעד ,ךלמה דוד ךרוד עיטסַאניד רעכעלגינ

 ךיוא טָאה סָאד ;הדוהי ןופ ןדנעמַאטשּפָא
 המלש ןופ טייצ רעד ךרוד טרעיודעג

 -רָאפ זיא טיוט סהמלש ךָאנ טשרע ;ךלמה
 לארשי-ץרא ןוא ,גנוטלַאּפש יד ןעמוקעג
 יד :תוכולמ ייווצ ןיא טלייטעצ ךיז טָאה
 סָאװ ,שארב םירפא טימ םיטבש-ןופצ
 לארשי תוכלמ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה

 -רשי יכלמ) םיכלמ ענעגייא טַאהעג ןוא
 יד ןוא ,סעיטסַאניד ענעדישרַאפ ןופ (לא
 טימ ןימינב ןוא הדוהי םיטבשיםורד ייווצ

 תיב יכלמ ןופ עיטסַאניד רעדנשרעה רעד

 -עג טָאה ןוא ,םילשורי ץנעדיזער ןוא דוד
 יד ,'הדוהי תוכלמ,, ןעמָאנ םעד ןגָארט

 ןײמעגלַא ןיא ןעװעג זיא הדוהי תוכלמ
 ןעעז רימ יו לארשי תוכלמ ןופ רעכַאװש

 ןקיטסייג םעד רעבָא ;םיכלמ רפס ןיא סע
 ףיוא טַאהעג הדוהי תוכלמ טָאה סולפנייא

 ָאד :קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטלַאטשעג רעד
 ןעוועג טסניד-סעטָאג רעשידיי רעד זיא
 ,םיאיבנ רעמ טקריוװעג ןבָאה ָאד ,רענייר
 טרעיודעג ךיוא טָאה הדוהי תוכלמ יד
 ןיא ןעמוקעג זיא עדנע ריא ןוא ,רעגנעל
 ןטימ והיקדצ ךלמ ןטצעל ןופ טייצ רעד
 ) שדקמה תיב ןטשרע ןופ ןברח
 סָאד זַא ,ןעמונעגנָא זיא סע ;(ןברח.,
 טייצ רעד ןיא ,קלָאפ עשידיי ערעטעּפש
 טמַאטשעגּפָא טָאה ,שדקמה תיב ןט2 ןופ

 הדוהי טבש רעד -- .הדוהי ןופ ןטסיײמַא
 "רשייץרא ןיא טנגעג יד ןעמונרַאפ טָאה

 רעד טימ םילשורי ןופ םורד וצ לא
 טייצ רעד ןיא רעבָא ;ןורבח טָאטשטּפױה
 טָאה רעטעּפש ןוא שדקמה תיב ןט2 ןופ
 ץנַאג טנכיײצַאב הדוהי ןעמָאנ ןטימ ןעמ

 קרּפ תיעיבש הנשמ) לארשי-ץרא םורד

 ,(סופעזאי ןופ קרעװ יד ןיא ךיוא ןוא 'ט

 ןוא הדוהי ןיא רעניואוונייא יד ןשיווצ
 ןעועג ןענעז לילג ןיא רעניואוונייא יד

 עסיוועג ןגעוו ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ

 "רע ערעדנַא ןוא ה"נ םיחסּפ) םיגהנמ
 ,טגָאזעג טרעװ ג"נ ןיבוריע ןיא ;(רעט
 "עג ןבָאה הדוהי ןופ רענױַאװניײא יד זַא

 'א רתסא שרדמ ןיא ;ןענרעל רעמ טנעק
 ןענעז טייל-הדוהי יד זַא ,גָאזעג טרעוו
 "רעד ןרעוװו רשיה רפס ןיא ;םירובג ןעוועג
 ןוז סבקעי ,הדוהי ןגעוו תורובג טלייצ

 ,?ידוהי,, ,""דוד,, עז -- .טסבלעז

 -ץרא ןיא אנת יאעליא רב הדוהי
 טרעוו ,םיאנת ןופ רוד ןט2 ןיא לארשי
 תותיירב ןוא הנשמ רעד ןיא טכַארבעג
 זיא רע ;'הדוהי יבר, ןעמָאנ םתס ןטימ
 רע ;לילג ןיא אשוא ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 יבר ןוא אביקע יבר ייב טנרעלעג טָאה

 הכימס ןעמוקַאב ןוא ('כ הליגמ) ןופרט
 ג"ל תבש ןיא ;אנב ןב מדוהי יבר ןופ

 ןופ ןעוועג זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוו

 וצ גוצאב ןיא רעקיטילָאּפ עקיסעמ יד

 לטיט םעד טַאהעג טָאה רע ןוא םיור
 טרעוו טי'מ םירדנ ןיא ;'!םירבדמה שאר,
 ,םערָא רעייז ןעוועג זיא רע זַא טלייצרעד

 ןַא קידנריפ הרות טנרעלעג טָאה רע ןוא

 ןַארַאפ ןענעז תוכלה ענייז ;ןבעל םעּרָא
 ןליפ רעייז תותיירב ןוא הנשמ רעד ןיא

 יבר טימ תוקולחמ ענייז ןענעז סנטסיימ

 ט"מ םירדנ ןיא ;ןועמש יבר ןוא ריאמ
 תא תדבכמש הכאלמה הלודג, רע טגָאז
 טיג יז לייוו ,טײברַא זיא סיורג) !!הילעב
 ארמג רעד ןיא ;(רעטייברַא םוצ דובכ
 טרעוו רעטרע ערעדנַא ןוא גק אמק אכב
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 ט"כ ןישודיק ןיא ;'דיסח,, ןפורעגנָא רע
 ןוז ןייז טשינ טנרעל סע רעוו, רע טגָאז

 -עג םיא טלָאװ רע יוװ זיא הכאלמ ןייק

 תבש ןיא !;"יירעביור ,תוטסיל טנרעל

 רדסמ טָאה רע זַא טגָאזעג טרעוו ז"ילק
 ףיוא "'םינהכ תרות,,)) ארפס םעד ןעוועג

 "םיארומאו םיאנת תודלות,, עז ;(ארקיו

 ,ןַאמיײה ןופ

 12 יד ןופ רענייא תוירק שיא הדוהי
 םעד טל ;ירצונה ושי ןופ םידימלת

 ןטַארַאפ רע טָאה םוילעגנַאוע ןיא רוּפיס

 -ליז קיטש 30 רַאפרעד קידנעמוקַאב ושי

 טַאהעג הטרח ןבָאה רע לָאז רעכַאנ ;רעב

 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןוא

 רוד ןט2 ןיא אנת אבב ןב הדוהי
 הנשמ) אביקע יבר ןופ רבח ,םיאנת ןופ

 ןיא טכַארבעג ןרעוו םיא ןופ ;('ב ןיבוריע
 ןוא 'ו תוידע) תוכלה ייר ַא הנשמ רעד

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ .(רעטרע ערעדנַא

 "מוא זיא רע ;ג"ק אמק אבב) דיסח
 טרעוו רע ןוא םשה שודיק ףיוא ןעמוקעג

 ;תוכלמ יגורה הרשע יד ןשיוװצ טנכערעג
 זַא ,טלייצרעד טרעװ איי ןירדהנס ןיא

 רתיב ןברח ךָאנ דלַאב ןעוועג זיא סָאד
 -עג רזוג טָאה גנוריגער עשימיור יד ןעוו
 הכימס ןבעג טשינ רָאט ןעמ זַא ןעוו

 ןב הדוהי יבר טָאה טלָאמעד ;םידימלת

 םידימלת 6 וצ הכימס ןבעגעג ָאי אבב
 יבר ,יסוי יבר ,הדוהי יבר ,ריאמ יבר)
 יבר ןוא עומש ןב רזעלא יבר .,ןועמש

 ןפיױלטנַא ןסייהעג ייז טָאה ןוא (הימחנ

 ןרָאװעג טּפַאכעג זיא אבב ןב הדוהי יבר
 "רעד םיא ןבָאה ייז ןוא רעמיור יד ךרוד
 רוד ,, סייוו ןיא םיטרּפ ;טיױט םוצ ןכָאטש
 תודלות,, ןוא ,לייט רעט1 .,"וישרודו רוד
 ,ןאמייה ןופ !'םיארומאו םיאנת

 טנַאקַאב ךױא יליורב ןב הדוהי
 ,ייינולצרבלא,, ,'יגולצרבה., ןעמָאנ ןטימ

 ןיא) עינַאּפש ןיא רבחמ ;'ינולגרבלא;,

 -ןוהרָאי ןט12 בױהנָא ןיא (ענָאלעצראב
 טרילוטיט ךוא טרעװ רע :טרעד

 ירד ַא ןעוועג רבחמ טָאה רע ;"אישנה;
 ןענעז עטסטנַאקַאב יד עכלעוו ןופ םייופס

 רע 'םיתעח,, רפס ןוא !'תורטשה רפס;;
 רפס,, ןפיוא שורּפ ַא ןבירשעג ךיוא טָאה
 ."הריצי

 ,"הריתב ןב, עז הריתב ןב הדוהי

 -קילייה יד ןופ רענייא דיסחה הרוהי
 רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטס
 ןט12 ןופ עדנע ןיא טבעלעג ,עטכישעג

 ןיא ןטסיימ ,דנַאלשטייד ןיא טרעדנוהרָאי
 ;1217 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,גרובסנעגער

 רעייז עילימַאפ ַא ןופ טמַאטשעג טַאה רע
 טָאה לאומש 'ר רעטָאפ ןייז .ןדיי עמורפ

 טָאה הדוהי יבר ;?דיסחה,, ןסייהעג ךיוא
 "ייז ןוא ,גרובשנעגער ןיא הבישי ַא טַאהעג
 ןופ רזעלא יבר ןעוועג ןענעז םידימלת ענ

 קחצי יבר ;('חקר, ןופ רבחמ) סמרָאװ
 -נַא ןוא (''עורז רוא,, ןופ רבחמ) ןיוו ןופ

 ןַא ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא רע :ערעד
 ןוא גנוגעווַאב רעשידיסח רעקיטרַאנגייא

 -כשא ידיסח,, טפור ןעמ עכלעוו עּפורג
 ,הלבק ןיא ןעוועג קסוע ןבָאה עכלעוו ,ייזנ

 רעיז ַא טריפעג ןוא 'י'םייבר, טַאהעג
 -עדיא יד .ןןבעל םורפ ןוא שיטע ךיוה

 ןענעז זנכשא ידיסח עקיזָאד יד ןופ ןלַא
 זיא סָאװ ,"'םידיסח רפס,, ןיא ןַארַאפ

 ןרָאװעג ןבירשעג עיצידַארט רעד טיול
 זיא סע ,טסבלעז דיסחה הדוהי יבר ךרוד

 רפס ןופ רעטרעוו ךס ַא זַא ,ןעמענוצנָא
 ,דיסחה הדוהי יבר ןופ ןענעז םידיסח
 רפס םעד ןופ לייט רעסיורג ַא רעבָא

 ,םירבח ןוא םידימלת ענייז ןופ ןעמַאטש

 זיא םידיסח רפס רעד זַא ,גנוניימ יד
 ריסמ הדוהי יבר ךרוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ
 ןזיועגסױרַא ךיז טָאה זירַאּפ ןופ ןואיל

 "עז םידיסח רפס ןיא ;קיטכיר טשיִנ רַאפ
 -יסח ןופ סערעל עשיטע עכיוה ןַארַאפ ןענ
 עמורפ ןוא תוישעמ ירוּפיס ךיוא יו תוד
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 ךיוא ןענעז רפס ןקיזָאד ןיא ;םיגהנמ
 ןדיי יד ןופ ןעגנוביולג סקלָאפ ליפ ןַארַאפ

 ,טייצ רענעי ןיא רעדנעל עשטייד יד ןיא

 םידיסח רפס רעד טרעװ רעבירעד ןוא
 לַאװק רעקיטכיו סלַא טכארטַאב ךיוא
 ןוא םיגהנמ עשידיי יד ןשרָאפוצסױא
 רעד .רעטלַאלטימ ןיא ןעגנוביולג-סקלָאפ-
 סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא םידיסח רפס

 ליפ ךָאנורעד ןוא ,1558 ןיא לָאמ עטשרע
 יציקמ,, יד ךרוד ןענישרעד זיא סע ;לָאמ

 עקידנעטשלופ ַא 1891 ןיא 'יםימדרנ

 ןופ .(םלשה) םידיסח רפס ןופ עבַאגסיוא
 הדוהי יבר זַא ,ןעז וצ זיא םידיסח .רפס

 רפס ַא ךיוא ןעוועג רבחמ טָאה דיסחה
 לָאז רע ;טייקכעלטעג רעד ןגעוו י"דוככה,
 -כחה, רפס ַא ןעוועג רבחמ ןבָאה ךיוא
 ףיוא תופסות םיא ןופ ךיוא ןַארַאפ ?''המ

 טױל ;40868 עשרַאװ טקורדעג) תוכרב

 הדוהי יבר לָאז ץנוצ ןופ גנוניימ רעד

 ריש , ןטמירַאב ןופ רבחמ רעד ןייז דיסחה
 ןופ ךיוא יו 'ידובכה ריש., ןוא י'דוחיה
 רעד טיול ;םיטויּפ ןוא תוחילס ייד ַא

 רבחמ רעד ךיוא ןייז רע לָאז עיצידארט

 הדוהי 'ר תואווצ , רעטמירַאב רעד ןופ

 רעכלעוו ןיא ,(1885 טקורדעג) י"דיסחה
 .ןעגנוזייונָא ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז'ס

 ךדשמ טשינ ךיז ןלָאז סע זַא ,לשמל יו
 -ָאפ-ףיטש ןייא ןופ רעדניק-ףיטש ןייז
 -יווש ַא זַא ,רעטומ-ףיטש ןייא ןוא רעט

 ןעמָאנ ןבלעז םעד ןבָאה טשינ לָאז רעג
 ןגעוו ;םיגהנמ ערעדנַא ןוא ,רונש יד סָאװ
 -ַאב ןיא ןַארַאפ ןענעז דיסחה הדוהי יבר
 -השעמ,, ןיא ןוא תוישעמה רפס ןטמיר
 -געגעל ןוא םיתפומ ענעדישרַאפ י'ךוב

 ןיא דיסחה הדוהי יבר ןגעוו םיטרּפ ;סעד

 יציקמ רעד ןופ םידיסח רפס םוצ אובמ
 רצוא .,סנַאמפיר .,עבַאגסױא םימדרנ
 עז ;?!?םידיסח ןושל,, רעמייהטרעוו ,''בוט
 ,"םייחהו הרותה,, סנַאמעדיג ךיוא

 רע רעט2 רעד דיסחה הדוהי
 -גוחרָאי ןט17 ןופ ףוס ןיא טבעלעג טָאה

 -יימ ןייא טיול) ןליױּפ ןיא טשרעוצ ,טרעד

 רערעדנַא ןַא טיול ,יצווָאלדיש ןיא גנונ
 "עג ךָאנרעד ןוא (ץעלדעש ןיא גנוניימ

 "יא ,ךיירטסע ,דנַאלשטיײיד ןיא טרעדנַאװ

 ,רעקילייה סלַא טמירַאב ןעוועג ;עילַאט

 ןעמוקעג זיא רע ואוו ,טעטש עלַא ןיא

 ןעוועג ררועמ תושרד ענייז טימ רע טָאה
 עפורג ַא טַאהעג טָאה רע :הבושת וצ
 עלַא ?'םידיסח., ןעמָאנ ן'טימ םידימלת

 יז ןבָאה ןעמַאזוצ ;ןסייוו ןיא טעדיילקעג

 -שייץרא ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןסָאלשַאב

 עוייר יד טכַאמעגכרוד ןבָאה ןוא ,לאר

 -נָא ןעגעז יז ןעוו ;(1700) ס''ת רָאי ןיא
 -עגּפָא ייז ןבָאה םילשורי ןיא ןעמוקעג

 "רעל ןוא ןענעװַאד םוצ לוש סלַא טפיוק

 סָאװ ,טָאטשטלַא ןיא עדייבעג יד ןענ

 יבר תברוח/, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא

 -געצ יד טנייה זיא ןוא ''דיסחה הדוהי
 ;טָאטש-טלַא רעמילשורי ןיא לוש עלַארט
 -טע ןיא דלַאב ןברָאטשעג זיא הדוהי יבר

 םילשורי ןיא ןעמוקנָא ןכָאנ געט עכעל
 ,םידימלת עניז .(א"סת ןושח 'ג)

 -נָא ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ

 סרעדנוזאב ,ןביולג-יבצ-יתבש ןופ רעגנעה

 ,ךאלמ םייח ייז ןופ רעטסקיאייפ רעד
 ןוא תופידר עסיורג ןענַאטשעגסיױא ןענעז

 -ץרא טזָאלרַאפ לייט ןטסערג ןיא ןבָאה

 ;עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגקירוצ ןוא לארשי
 ךיוא זיא דיסחה הדוהי יבר יצ עגַאופ יד
 יד ןופ סולפנייא םעד רעטניוא ןעוועג

 -טנַא טשינ זיא ןעגנוביולג יבצ יתבש
 ' םידימלת ענייז ןופ רענייא ;ןדיש

 -טנפערַאפ טָאה ,שטיטאימעס ןופ הילדג

 יבר ןייז ןופ ןעמוקנָא םעד ןגעו טכעל
 םולש ולאש,, לרפס סָאד לארשי-ץרא ןיא

 ךובלמאז ןיא טכעלטנפערַאפ) י'םילשורי
 הדוהי יבר ןגעוו םיטרּפ ;(''תומושר,

 דוד ןיא םידימלת ענייז ןוא דיסחה

 ,"םיאתבשהו םילבוקמה תודלת,, סאנהכ

 -נעט ןינע םעד טרָאד טלדנַאהַאב רע םגה

 ,זעיצנעד



 20 יױלה הדוהי--יאבט ןב הדוהי 19

 ""תוגוז,, יד ןופ ,אנת יאבמ ןב הדוהי
 תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא ('תוגוז,, עז)

 ןופ ;:חטש ןב ןועמש ןופ רבח ,שדקמה

 'א קרּפ תובא הנשמ ןיא ןַארַאפ זיא םיא

 ןייד ַא רַאפ ןעמוק ןיניד ילעה ןעוו זַא
 ןטכַארטַאב עדייב טשרעוצ ייז רע לָאז
 ףיד קסּפ ןכָאנ ןגעקַאד ,עגידלוש רַאפ

 רע לָאז ,ןעמונעגנָא םיא ןבָאה ייז ביוא
 ,עכעלרע רַאפ ןטכַארטַאב עדייב ייז

 ,לבב זיא ארומא לאקזחי רב הדוהי
 רעד ןיא ,טיארומא יד ןופ רוד ןט9 ןיא
 -ַאב ;טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טפלעה רעט2
 "הדוהי בר, ןעמָאנ םתס ןטימ טנַאק

 ןיא ,לאומש ןוא בר ןופ דימלת ַא ןעוועג
 תוכלה ךס ַא טגנערב רע ןעמָאנ סנעמעוו

 רמא,, רעדָא ,'בר רמא הדוהי בר רמא
 אמק אבב ןיא ;'לאומש רמא הדוהחי בר
 דיסח ַא ןייז ליוו סע רעוו ,רע טגָאז 'ל
 ."ןיקיזנ, ןופ רעטרעוו יד ןייז םייקמ לָאז

 וצ טשינ ןייז ןטיהעגּפָא ,טסייה סָאד

 ,םענייק ןדָאש ןעגנערב

 אדעלָאט ןיא ןריובעג יולה הדוהי
 -גוהרָאי ןט11 ןופ ףוס ןיא עינַאּפש ןיא
 -ץרא ןיא ןברָאטשעג ---.1086 ךרעל טרעד
 דנַאל-חרזמ רעדנַא ןַא ןיא רעדָא לארשי

 -ערבעה רעטמירַאב ;(1140 רָאי ןכָאנ
 רעקנעד ןוא ףָאזָאליפ ,רעטכיד רעשיא
 עטסנעש יד ןופ רבחמ ,רעטלַאלטימ ןיא
 ןשיפָאזָאליפ ןופ ןוא רעדיל עשיאערבעה

 ,לאומש יבר ,רעטָאפ ןייז ;!!ירזוכה,, רפס

 תובישי יד ןיא ןענרעל טקישעג םיא טָאה
 טָאה טלָאמעד) עינַאּפש ןשיבַארַא ןופ
 -ַאב ,(ןטסירק וצ טרעהעג ןיוש ָאדעלָאט
 קחצי יבר ןופ הבישי רעד ןיא סרעדנוז
 ךדומלת ץוחַא טָאה רע .(ף"יר) יספלא

 ,עיפָאזָאליפ ,ןטפַאשנסיװ ךיוא טנרעלעג

 רע .רוטארעטיל עשיבַאוַא ,ןיצידעמ
 אדעלָאט ןיא טשרעוצ טצעזַאב ךיז טָאה

 טָאה רע ואוו ,אווָאדרָאק ןיא ךָאנרעד ןוא
 טָאה רע .ןיצידעמ טימ טקיטפעשַאב ךיז

 ,דומלת רַאפ הבישי ַא טעדנירגעג ךיוא
 "לע ןיא .ך"נת ,ךַארּפש רעשיאערבעה
 טזָאלרַאפ רע טָאה רָאי 24 ךרעל ןופ רעט

 "ץרא ןיא ןצעזַאב ךיז קידנלעוו ,עינַאּפש

 טָאה רע ןכלעוו וצ ,דנַאל ןיא ,לארשי
 טפַאשקנעב עדנענערב ןייז טקורדעגסיוא

 רפס ןייז ןיא ךיוא ןוא םיריש ליפ ןיא

 -קעלַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע .ירזוכה
 ןעוועג זיא רע ואוז ,ןטּפיגע ןיא עירדנַאס

 רע זיא טרָאד ןופ ןוא ,רָאי ַא ךרעל

 רע ;לארשי-ץרא ןייק געוו ןפיוא קעװַא

 (עיריס) קשמד ןיא טשרעוצ ןעוועג זיא

 ןדנואוושרַאפ זיא ןָא טלָאמעד ןופ רעבָא

 -על יד .םיא ןופ רוּפש רעדעי ןרָאװעג

 "רעד (''הלבקה תלשלש., רפס ןיא) עדנעג
 רַאפ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו זַא ,טלייצ
 ןסירעג רע טָאה .םילשורי ןופ ןריוט יד

 -רעביא יױזַא ןרָאװעג זיא ןוא ,העירק

 ןליפעג:טפַאשקנעב ענייז טימ ןעמונעג

 טמירַאב ןייז ןעגניז ןעמונעג טָאה רע זַא

 זיא טלָאמעד ;'ילאשת אלה ןויצ,, דיל

 טָאה סע ןכלעוו ,רעבַארַא ןַא ןטירעגכרוד

 טָאה רע ןוא ,ןעגניז סדיי םעד ןסָארדרַאפ

 טָאה יולה הדוהי יבר -- .טיוטעג םיא
 ןיא םיריש ןבירשעג טנגוי רעד ןיא ןיוש

 "יא ;סעמעט ענעדישראפ ףיוא שיאערבעה

 "יטסול-סנבעל ,טפַאשטניירפ ,עביל רעב

 רעבָא ;םינבדנ דובכל ןעמארגיּפע ,טייק
 -יאערבעה רעד ןיא הגרדמ עטסכעה יד

 -רעד יולה הדוהי יבר טָאה עיזעָאּפ רעש
 ןוא ,םיריש עזעיגילער ענייז ןיא טכיירג

 ןיא ,רעדיל-ןויצ ענייז ןיא סדעדנוזַאב
 ןטספיט םוצ טכַארבעג טָאה רע עכלעוו
 טפַאשקנעב יד קורדסיוא ןטסכעלרעניא ןוא
 לרוג ןפיוא רעצ םעד ,לארשי-ץרא וצ
 וצ טפַאשקנעב יד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ
 םיריש עזעיגילער יד .טייקכעלטעג רעד
 ןיא ןַארַאפ ןענעז יולה הדוהי יבר ןופ

 -ערג .תואחסונ עלַא ןופ םירוזחמ ליפ יד
 -טלעוו ,םיריש ענייז ןופ ןעגנולמַאז ערעס
 ןענישרעד ןענעז ,עזעיגילער ןוא עכעל
 יד זיא קיטכיוו סרעדנוזַאב ,לָאמ עכעלטע
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 רעדנעב 4 ןיא ידָארב .רד ךרוד גנולמַאז
 ןופ ןעגנוקרעמַאב טימ (1904 ןילרעב)

 יד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה רעכלעוו ,ידָארב

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ןרעלעפ

 ןיא ךיוא ןוא רעביירשרעביא יד ךרוד

 ענייש יד וצ .,םיריש סיולה ןיא קורד
 ;רעדיל-םי ענייז ןרעהעג יולה ןופ םיריש

 טמירַאב ןייז זיא עטסנעש סָאד רעבָא
 אלה ןויצ, עטנָאמרעד סָאד ,דיל-ןויצ
 יד ןיא טגָאזעג טרעװ סָאװ ,?יילאשת

 דיל עקיזָאד סָאד .באב העשת ןיא תוניק

 ןכארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא

 הדוהי יבר .(שידיי ןיא קילאיב ךרוד)

 רעד סלַא ןרָאװעג טכארטַאב זיא יולה
 ןױוש רעטכיד רעשיאערבעה רעטסנייפ

 -געזרעּפ עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ךוד
 ,עכָאּפע רעשינַאּפש רעד ןיא ןטייקכעל

 ןגעװ טביירש יזירחלא הדוהי יבר ןוא
 ענייז טכיוהאב שדוקה חור רעד זַא .םיא
 -יל רעשטייד-שידיי רעסיורג רעד .םיריש

 הדוהי ןייז ןיא ענייה ךירנייה רעקיר
 -ַאב טָאה טָאג ןעוו זַא ,טביירש 'ייולה ןב
 רע טָאה יולה הדוהי ןופ המשנ יד ןפַאש

 "טעג ןקיזָאד ןטימ ןוא ,ןבעגעג שוק ַא ריא
 ,גנוטכיד סיולה טכיױהַאב זיא שוק ןכעלטעג
 -עגרעביא יולה הדוהי יבר טָאה ןעמַאזוצ
 סלַא ץוחַא -- .םיריש 700 רעביא טזָאל
 -ַאב ךיוא יולה הדוהי יבר ןיא רעטכיד

 סלַא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טמיר
 טרעהעג ''ירזוכה,, רפס ןייז ןוא ,רעקנעה
 רעד ןיא םירפס עלַאטנעמַאדנופ יד וצ
 יולה .,עיּפָאזָאליפ רעזעיגילער רעשידיי

 -ַארַא ןיא רפס ןקיזָאד ןייז ןבירשעג טָאה
 רפס סָאד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ,שיב
 רעד ןופ גנוקידייטרַאפ יד ןזיײװַאב וצ
 זיא רפס סָאד .'יהנומא רעטקירעדינרעד
 ךרוד שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא
 "רע סָאד טקורדעג) ןובת ןבא הדוהי יבר
 ,1806 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא לָאמ עטש

 ענעדישרַאפ טימ לָאמ ליפ ךָאנרעד ןוא
 (ערעדנַא ןוא ''הדוהי לוק,, יו םישורּפ
 ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא טָאה רעכלעוו

 ,טקירעדינ

 -ַאב רפס ןופ טלַאהניא רעד .!"ירזוכה;;

 ןופ ךלמ רעד :ןדנגלָאפ ןיא טייטש

 -עג טָאה ,('.םירזוכ,, עז) םירזוכ קלָאפ

 טָאה רע ןוא הנומא עיינ ַא ןעמענָא טלָאװ
 ןטסירק ןופ רעייטשרָאפ ןפור טקישעג

 ךיז ןוא ,ןדיי ןופ ןוא רענַאדעמכַאמ ןופ

 ערעיײז ןגעו ייז טימ ןעוויג חכוותמ

 ןדיי יד ןופ רעייטשרָאפ רעד .תונומא

 םיא טָאה ,יראגניס קחצי 'ר רבח רעד

 ,ןזיוועגפיוא ןכערּפשעג ענעדישרַאפ ןיא

 -רעד ױזַא זיא הנומא עשידיי יד םגה זַא

 .עקיטכיר יד רעבָא יז זיא

 ןשידיי ןופ ןעקנַאדעג יד ןוא ןזייוװַאב יד

 ,טגייצרעביא ױזַא ךלמ םעד ןבָאה םכח

 רייגמ ךיז ןבָאה קלָאפ ןייז ןוא רע זַא

 יבר טיג "ירזווכח; רפס ןיא .ןעוועג

 ןופ רָאנ טינ גנודנירגַאב יד יולה הדוהי

 ןויטיאוטניא ןופ ,הנומא רעשידיי רעד

 ןיא רקיע רעד טײטשַאב סָאװ ,םוטנדיי
 ןופ רָאנ טשינ ןוא ,תווצמ יד ןייז םייקמ

 רעשיּפָאזָאליפ רעד ןגעק ללכב הנומא

 ענייז סיורא ךיוא טגָאז רע רָאנ ,הריקח
 ןוא קלָאפ ןשידיי םעד רעביא ןעגנוניימ
 ןשיוװצ גנולעטש ןייז ןוא עטכישעג ןייז

 "ער רעפיט רעד ָאד זיא יולה .רעקלעפ
 טלַאה רע ןוא ,טסילַאנאיצַאנ רעזעיגיל
 ץרַאה סָאד זיא קלָאפ עשידיי סָאד זַא

 ןדיי יד זַא ןוא ,טייהשטנעמ רעד ןופ

 ץרַאה סָאד יו טקנוּפ ,עלַא יו רעמ ןדייל
 ןיא .רעדילג ערעדנַא יד ןופ רעמ טדייל

 רעד ףיוא ךיוא יולה ןָא טזייוו ?ירווכח,,
 -ץרא ןופ ןוא שיאערבעה ןופ טייקילייה

 -ַאב ךיוא ןרעו ירזוכח ןיא .לארשי
 עשיפָאזָאליפ-זעיגילער יײר ַא טלדנַאה
 ןוא העידי ,האובנ ןגעװ ןעמעלבָארּפ
 ןזעו סָאד ,םיראת עכעלטעג יד ,הריכב

 -עלבָארּפ ערעדנַא ןוא המשנ רעד ןופ
 ןופ עבַאגסױא עכעלטפַאשנסיו ַא .ןעמ
 ןזעוו סָאד ,םיראת עכעלטעג יד .הריחב

 ירד ךרוד לארשייץרא ןיא ןענישרעד
 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטנירג .,ינורּפצ
 לאומש ייב ןַארַאפ ןענעז יולה הדוהי יבר
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 ,('ד קלח ,"דמח םרכ,) וטאצול דוד
 סעציוורוה ןיא ,!'יולה הדוהי,, סנַאמפיוק

 -איצַאנ סלַא יולה ןגעוו) !ןאלו ןיאמ,
 סגרעבניצ ןיא שידיי ןיא ,(רעקנעד ןלַאנ
 יב רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג,

 "יא ןענעז יולה ןופ םיריש לייט .יןדיי

 ,' .י ךרוד שידיי ןיא ןרָאװעג טצעזועב

 יד 7 דנַאב ,"תסנכ, ןיא עז .ץרַאװש
 סולפנייא םעד ןגעוװ טענב ןופ טעברַא
 ןשיטסילַאנָאיצאר-יטנַא ןשיבַארַא ןופ

 .יולה הדוהי יבר ףיוא ילאזאגלַא רעקנעד

 לירהמ) לאלצכ ןב אוויל הדוהי
 ךיוא טנַאקַאב ,גַארּפ ןיא בר ,(גארּפ ןופ

 ןיא 1815 ךרעל ןריוכעג :תפומ לעב טלַא
 לולא ח"י גַארּפ ןיא ןברָאטשעג ,ןזיוּפ
 ןעועג רבחמ טָאה רֶע 1009 טי''סש

 עטסקיטכיו יד עכלעוו ןופ ,םירפס ליפ

 ישר ףיוא שוריּפ ַא ,''הירא רוג., ןענעז
 טנַאקַאב ךיוא רע זיא ןופרעד) שמוח ןופ
 ""םלוע תוביתנ, ,('הירא רוג רעד,, סלַא

 -גא יד ףיוא 'יהלוגה ראב,, ,רסומ ףיוא
 ףיוא '"םייח ךרד, ,ארמג רעד ןופ תוד
 סלַא ץוחא .ערעדנַא ןוא תובא יקרּפ

 -ַאב ךיוא ל''רחמ רעד זיא ןדמל רעסיורג
 רע סָאװ תונקת יד ךרוד ןעוועג טנַאק
 טָאה רע גַארּפ ןיא טריפעגנייא טָאה
 -נשמ הרבח ,אשידק הרבח יד טעדנירגעג
 ךיוא טָאה ל"רחמ רעד :ערעדנא ןוא תוי
 -אב ,ןטפַאשנסיו עכעלטלעוו טנרעלעג
 ןוא עיפארגָאעג ,עימָאנָארטסַא סרעדנוז

 ירע טגָאז י'םלוע תוביתנ,, רפס ןייז ןיא

 -נסיוו עכעלטלעוו ןענרעל ןפרַאד ןדיי זַא
 זיא 1892 רַאורבעפ ןט16 םעד .,ןטפַאש
 -ַאב ַא ףיוא ןרָאװעג ןפורעג ל''רהמ רעה
 "עוו טימ .,רעזייק ןשיכיירטסע םוצ ךוז

 -עג ןעמייהעג ַא טַאהעג טָאה רע ןעמ
 -עג קסוע ךיוא טָאה ל"רהמ רעד .ךערּפש
 -על-סקלָאפ רעד ןיא ןוא ,הלבק ןיא ןעוו

 -עש סלַא ןרָאװעג טמירַאב רע זיא עדנעג
 טָאה עדנעגעל רעד טיול ,םלוג ןופ רעפ

 ןופ תומש טימ ןפַאשעג ל"רהמ רעד

 -עטארעג טָאה רעכלעוו ,םלוג ַא הלבק

 רעד .םילובלב-טולב יד ןופ ןדיי יד טעוװ

 -טסירק יד ןיא ןעגנירדניירַא טגעלפ םלוג
 ןכַאמ ןזָאלרעד טשינ ןוא ןסַאג עכעק
 ןגעוו .ןדיי ףיוא ןלַאפנָא רעדָא םילובלב

 ערעדנַא ךָאנ טלייצרעד ןרעוװו ל"'רהמ
 ןָאק ל"רהמ ןגעװ םיטרּפ --- .םיתפומ

 רעד ןוא !!דעלג,, סנעביל ןיא ןעניפעג ןעמ

 רפס ןקיזָאד םוצ טרָאּפָאּפַאר ןופ המדקה
 ,""םלוג,, עז --- .גארּפ ןגעוו

 ,ייבכמ, עז יבכמה הדוהי

 ןטימ ךיוא טנַאקַאב איׂשנה הדוהי
 -קה ונבר,, ךיוא ןוא ,י"יבר,, ןעמָאנ-םתס

 יד ןופ ;(יבר רעקילייה רעזנוא) !ישוד

 -ידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג

 ןופ רוד ןטצעל ןיא אנת ;:עטכישעג רעש

 רדסמ ,אישנ ,לארשייץרא ןיא םיאנת יד
 ןישודיק ארמג רעד ןיא ;הנשמ רעד ןופ
 ןיא זַא ,עיצידארט יד ןַארַאפ זיא ב"ע

 ןברָאטשעג זיא אביקע יבר ןעוו גָאט
 טסואוַאב יו ;יבר ןרָאװעג ןריובעג זיא
 ךָאנ דלַאב ןברָאטשעג .ַאביקע יבר זיא

 ךרעל ָאזלַא ,אבכוכ רב ןופ המחלמ רעד

 "עג זיא יבר זַא ,סיוא טמוק ,127 רָאי
 לייט םגה ,רָאי ןקיזָאד ןיא ןרָאװעג ןריוב

 רע זַא ,ןעקנעד רעקירָאטסיה עטנרעלעג

 רעטָאפ ןייז ;רעירפ ןרָאװעג ןריובעג זיא

 רעד .לאילמג ןב ןועמש ןבר ןעוועג זיא
 ,אישנה ללה ןופ החּפשמ רעד ןופ אישנ

 דוד וצ ןעוװעג סחייתמ ךיז טָאה עכלעוו

 רע זיא אישנ סלַא ,(ו"נ תבש) ךלמה

 ןכעלרעזייק ןשימיור םוצ טנעָאנ ןעוועג
 טשרעהעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ףיוה
 רעטרע ליפ ןיא ןוא ,לארשי-ץרא רעביא

 רע זַא ,טלייצרעד טרעוו ארמג רעד ןיא

 ןופ טניירפ רעכעלנעזרעּפ ַא ןעוועג זיא
 ןעמעוו טימ .סונינוטנַא רעסייק ןשימיור

 ןעמעװ ןוא ןכערּפשעג טריפעג טָאה רע
 -הכולמ רעד ןיא תוצע ןבעגעג טָאה רע

 ןוא אייצ ןירדהנס ,'י הרז הדובע) גנוריפ
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 לייט ןיא ךיוא יו רעטרע ערעדנַא
 זיא סע רעוו עגַארפ רעד ןגעוו ;(םישרדמ

 עז רסיק סונינוטנַא רעקיזָאד רעד ןעוועג
 טָאה יבר -- ."סונינוטנַא, טרָאװכוז

 תבש ןיא ןוא ,םוטכייר סיורג טגָאמרַאפ
 ןיא רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא יו גיייק

 ןייז ןגעו טלייצרעד טרעו ארמג רעד

 קרּפ תובא הנשמ ןיא .תורישע עסיורג

 טאהעג טָאה רע זַא טגָאעג טרעװ 'ו

 טיינ ןיטג ןיא .המכח ןוא דובכ ןוא רשוע
 ןעוועג זיא םיא ייב זַא טגָאזעג טרעו

 טניואוועג ,דחא םוקמב הלודגו הרות,

 ךָאנרעד ,אשוא ןיא טשרעוצ יבר טָאה

 ןוא ,םירעש תיב ןיא רעכַאנ ,סערפש ןיא

 ןוא הירבט ןיא טייצ עסיוועג ַא ךָאנרעד

 טָאה זיוה ןייז ןיא .ירוּפצ ןיא ףוס םוצ

 -ערג רעד םגה ,שדוק ןושל טדערעג ןעמ
 טדערעג טלָאמעד טָאה ןדיי לייט רעטס

 יד ,טסניד ןייז רַאגָאז ןוא ;שיאעמַארַא
 ןושל טנעקעג טָאה ''יבר יבד אתמא,

 הבישי רעד ןיא .(ח"י הליגמ) שדוק

 עטסנעעגעגנָא יד טנרעלעג ןבָאה יבר ןופ

 -רע עטסנעשזעגנָא יד ןוא םיאנת עטצעל
 יבר ,ארפק רב ייז ןשיווצ ,םיארומא עטש
 .ערעדנַא ןוא ,יול ,אנינח יבר ,בר .,אייח

 -ַאפ ןענעז אתיירב ןוא הנשמ רעד ןיא

 ןייז רעבָא .יבר ןופ תוכלה ליפ ןאר
 -ַאפ טרעוו רע סָאװ טימ ,קרעוו טסערג
 ןגעו .הנשמ יד ןייז רדסמ סָאד זיא
 -רעּפ עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ טנכער
 ,עטבישעג רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעז
 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא ןוא הנשמ רעד
 ןוא םירבח ענייז ןוא יבר ןופ טעברַא יד
 יבר ןופ .''הנשמ,, טרָאװכוז עז םידימלת

 ארמג ןוא הנשמ ןיא ןַארַאפ ךיוא ןענעז
 רעד ןיא .םיגהנמ ןוא רעטרעוו-הדגא ליפ

 זיא סָאװ :יבר טגָאז 'ב קרּפ תובא הנשמ
 שטנעמ רעד ןכלעו ,געװו רעכיילג רעד
 תראפת איהש לכ  ןלייווסיוא ךיז לָאז
 סָאד ,םדאה ןמ ול תראפתו הישועל ול
 -לעו ,שטנעמ םעד רַאפ ןייש זיא סָאװ
 עקימורַא יד ךיֹוא ןוא ,סע טוט רעכ

 טנָאז רע .ןייש רַאפ סע ןטלַאה ןשטנעמ

 טנרעלעג רע טָאה ךס ַא זַא 'י תוכמ ןיא
 ןופ רעבָא ,םירבח ןוא םייבר ענייז ןופ

 טנרעלעג רע טָאה םידימלת ענייז

 -עדנַא ןוא 'ח ארתב אכב ןיא ,ןטסיײמַא
 רע זַא ,טלייצרעד טרעװ רעטרע עה

 אבב ןיא .הקדצ ךס ַא ןלייט טגעלפ

 והילא זַא ,טלייצרעד טרעוו תייּפ אעיצמ

 םעד ןגעװ .םיא וצ ןעמוק טגעלפ איבנה

 ךיוא זיא ןברָאטשעג זיא יבר ןעוו רָאי
 יד ייב טייקנדישרַאפ-סגנוניימ .ַא ןַארַאפ

 ןיא טרָאּפָאּפַאר .רעקירָאטסיה עטנרעלעג
 ('סונינוטנַא,, טרָאװכוז) י"ןילמ ךרע,, ןייז
 ןוא ןעגנוניימ לייט ןטסערג םעד טגנערב

 רע זַא ןָא טמענ ןעמ .ןעגנודנירגַאב יד

 ןיא ,210 רָאי םעד ךרעל ןברָאטשעג זיא

 טלייצרעד טרעוו ג"ק תובותכ ארמג רעד
 זיא יבר ױזַא יו םעד ןגעוו ךעלריפסיוא

 .האווצ ןייז ןגעוו ךיוא ןוא ןברָאטשעג

 יד ןביוהעגפיוא רע טָאה ןברַאטש ןרַאפ

 לש ונובר :טנַאזעג ןֹוא למיה םוצ טנעה

 הנהנ טשינ בָאה ךיא זַא ,טסייוו וד ,םלוע
 םיא טָאה ןעמ .טלעװ רעד ןופ ןעוועג

 ,םירעש האמ ןיא הרובק ֹוצ טכארבעג
 טנָאעג טרעװ הטוס אתכסמ ףוס םוצ
 יבר ןעוו) ייהשודק הלטב יבר תמשמ,

 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא ןברָאטשעג זיא
 טזָאלעגרעביא טָאה יּבר (טייקילייה

 "עג זיא רעכלעוו ,לאילמג ןבר ,ןיז ייווצ

 ןוא ,טױַא סרעטָאפ ןייז ףיוא אישנ ןרָאװ
 .רעטכעט עכעלטע ךיוא יוװ ,ןועמש יבר
 טרָאװכוז עז הנשמ רעד ןגעוו --

 יבר ןבירשעג טָאה יבר ןגעװ .""הנשמ;;

 ןיו 'יבר תיב,; רפס ַא ץינוק השמ

 ןוא 'יהנשמה יכרד,, לעקנַארפ עז 9

 -נַא,, טרָאװכוז) "ןילמ ךרע,, טרָאּפָאּפַאר
 ,'סונינוט

 ןיא ןעוועג ןענעז סע האישנ הרדוהי
 -רומא יד ןופ טייצ רעד ןיא לארשיזץרַא
 -ָאנ ןטימ םיאישנ ןטייקכעלנעזרעּפ 2 םיא
 הדוהי יבר (1 -- .האישנ הדוהי יבר ןעמ
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 ןוז ַא ןעוועג זיא רעטשרע רעד האישנ

 יבר ןופ לקינייא ןַא ןוא לאילמג ןבר ןופ
 ,הנשמ ןופ רדסמ ,''יבר,, אישנה הדוהי

 טימ רעד ןיא ירוּפצ ןיא טבעלעג טָאה רע

 טריפעגנָא טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט3 ןופ

 ןגעו הנקת ַא סנייז :הבישי רעד טימ

 "ובע ןיא טכַארבעג טרעוװ םייוג לש ןמש

 ;ח"ל הרז הד
 -יימ רעד טיול ןוא ,ארמג רעד ןיא לָאמ

 "הנשמה יכרד, ןיא לקנַארפ ןופ גנונ

 רעד יבר; ךיוא ןפורעג םיא ןעמ טָאה

 -נוא םיא ידכ ,אריעז יבר ,יי"רערענעלק
 יבר (2 -- .ןדייז ןייז ןופ ןדיישוצרעט

 ןופ לקינייא ןַא ,רעטפ רעד האישנ הדוהי

 םוצ ירוּפצ ןיא טבעלעג טָאה רע ,ןטשרע

 טייצ רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט5 ןופ ףוס
 ארתב אבב) שיקל שיר ןיא ןנחוי יבר ןופ

 הדוהי יבר (3 -- .(רעטרע ערעדנַא ןוא יז

 -סיק ןיא טבעלעג טָאה רעט5 רעד האישנ

 לקינייא ןַא ,טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא ןיר

 ןיא רָאנ טנָאמרעד טרעוו רע .ןט9 ןופ

 ןיא :"איישנ ןדוי יבר,, סלַא ,ימלשורי

 ,טנָאמרעד טינ רע טרעוו ילבב

 יד ןיא ןדיי ןופ ןעמָאנ םידוהי ,ידוהי

 -ַאנ ךיוא ןוא ךיינת ןופ ןטייצ ערעטעּפש

 ןעמ טָאה ןטײצ עטשרע יד ןיא .רעכ

 סָאװ עכלעזַא רָאנ טנכייצַאב טימרעד

 רעבָא ,הדוהי טבש םוצ טרעהעג ןבָאה

 -עג בורח זיא סע יװ םעדכָאנ רעטעּפש

 זיא סע ןוא לארשי תֹוכלמ סָאד ןרָאװ

 טָאה הדוהי תוכלמ סָאד רָאנ ןבעלבעג

 -למ ןיא .דיי ןדעי טימרעד ןפורעג ןעמ

 עשיאערבעה יד טרעװ ח"י 'ב סיכ

 טדערעג ןבָאה ןדיי רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש

 ןפורעגנָא ,ךלמה היקזח ןופ טייצ רעד ןיא

 ."תידוהי ,
 תליגמ ןיא .""םידוהי, טרָאװ סָאד ןַאר

 שיא, ןפורעגנָא יכדרמ טרעוו 'ב רתסא
 זיא רעטרע ערעדנַא יד ןיא ןוא ,ייידוהי
 ןפורעגנָא ןדיי עלַא ןרעוו רתסא תלגמ
 שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא .""םידוהי,

 ליפ טכַארבעג טרעוו רע

 . "ַאפ זיא ז"ט 'ב םיכלמ ןיא

 ,"ידוהי,, ןפורעגנָא טפָא רעייז ןדיי ןרעוו
 הרז הדובעב רפוכה לכ, ג"י הליגמ יו

 -ןצעג ןיא טנקייל סע רעוו) י"ידוהי ארקנ
 -ןַא ליפ ןיא ןוא (דיי ַא טסייה יירעניד
 ןסייה שיאעמַארַא ףיוא .רעטרע ערעד

 + "לאדוהי,, שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא ןדיי

 הדובע) ''אתיידוהי, יורפ עשידיי ַא ןוא
 "יאדוי, רימ ןעניפעג ךיוא ;(ז'כ הרז

 הוה אדבוע 'ב קרּפ תוכרב ימלשורי)
 השעמ ַא ןעוועג זיא סע ,''יאדוי דחב
 זיא 'יידוהי, טרָאװ ןופ ;(דיי ַא טימ

 ,ןכארּפש עשיסָאלק ערעדנַא יד ןיא ךיוא
 טרָאװ סָאד ןרָאװעג ,ןײטַאל ןוא שיכירג

 "רעד ןוא ,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא !'דיי,
 טימ יידיי, טרָאװ סָאד ןַארַאפ זיא ןופ

 -ָארייא ענעדישרַאפ יד זיא ןעגנורעדנע
 ,"ףדוי, שטייד ןיא ,ןכַארּפש עשיאעּפ

 שילגנע ןיא ,''ףיאושז ,, שיזיוצנַארפ ןיא

 ןכַארּפש עשיוואלס יד ןיא ,יושזד,,
 "עג זיא ידוהי טרָאװ םעד ןופ .יידישז,

 ".םוטנדיי, רַאפ קורדסיוא רעד ךיוא ןרָאװ

 -יימ לייט טיול) י"תודהי,, שיאערבעה ןיא

 ןעניפעג ךיז ןיוש טרָאװ סָאד לָאז ןעגנונ

 ,?ןתדוהיב וקיזחהו, רתסא שרדמ ןיא
 עז .,"דיי; קורדסיוא ןשידיי םעד ןגעוו

 ,""דיי טרָאװכוז םייב

 רעד ןופ ןוא ,רפס ַא ןופ ןעמָאנ תידוהי
 יד וצ טרעהעג סָאװ ,רפס ןופ ןידלעה

 טלַאהטנַא .,(ןפירקָאּפַא) םינורחא םיבותכ

 רפס ןופ גנולייצרעד יד ;ךעלטיּפַאק 6
 ינש רעד ,סענראפאלאה  :עדנגלָאפ זיא

 -רַאמ טָאה ,רצאנדכובנ גינעק ןופ ךלמל
 ,לארשי:ץרא ףיוא ײמרַא ןַא טימ טריש

 יד טרעגַאלַאב ןוא דנַאל סָאד ןעמונעגייא

 זיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד .,לותב טָאטש
 טָאטש רעד ןיא .עטכעלש ַא רעייז ןעוועג
 ןעמָאנ ןטימ הנמלא ןַא טבעלעג טָאה
 -ַאב טָאה יז .ענייש א רעייז ,תידוהי
 ןעמאוצ .ןדיי יד ןעוועטאר וצ ןסָאלש
 טָאטש ןופ סױרַא יז זיא טסניד ריא טימ
 -ךאפאלאה ןופ רעגַאל ןיא ןעמוקעג ןוא
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 יורפ עשידיי ענייש יד טָאה רעכלעוו ,סענ

 ןסע וצ רעמיצ ןיא ךיז וצ ןדַאלעגניײא

 -ראפאלאה ןעוו .םיא טימ ןעקנירט ןוא

 ןפָאלשטנַא ןוא רוכיש ןלַאפעג זיא סענ

 טקַאהעגּפָא םיא תידוהי טָאה ,ןרָאװעג

 טָאטש ןיא טרעקעגקירוצ ןוא ,ּפָאק םעד

 דלַאב .ןדיי יד םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא

 "יז ןלאפאב ןוא סױרַא ןדיי עלַא ןענעז

 ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,םיאנוש ערע

 רעייז ןופ טיוט ןבילוצ טלמוטעצ קרַאטש

 -עז ןדיי יד .ןפָאלטנַא ןענעז ןוא רעריפ

 "יימ רעקיטירק יד -- .ןרָאװעג לוצינ ןענ

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא רפס סָאד זַא ,ןענ

 ןיא ,םיאנומשח יד ןופ טייצ רעד ןיא

 -- .טייהיירפ רעייז רַאּפ ןדיי ןופ ףמַאק

 ןיא רָאנ ןבילבעג זיא תידוהי רפס סָאד

 ןזיואב זיא סע רעבָא ,טסקעט ןשיכירג

 -עג ןבירשעג זיא רפס סָאד זַא ,ןרָאװעג

 ערעטעּפש יד ןיא .שיאערבעה ןיא ןרָאװ

 עשידיי יד ןיא ןבילבעג ןענעז טייצ

 רעד ןופ תואחסונ ענעדישרַאפ ןלַאװק

 "רַאפ טָאה ןעמ עכלעוו ,תידוהי השעמ

 השעמ יד --- .הכונח ןופ סנ ןטימ ןדנוב

 עמעט סלַא ןרָאװעג ןעמונעג זיא תידוהי

 --- .ןגרוטַאמַארד ,רעלטסניק ייר ַא רַאפ

 יד ךיוא ןוא תידוהי רפס ןגעוו םיטרּפ

 זיא גנוצעזורעביא עשיאערבעה עטצעל

 עבַאגסױא סאנהכ םהרבא ןיא ןַארַאפ

 ."םינוצחה םירפסה.;

 ,ך"נת ןיא ,טָאג ןופ ןעמָאנ רעד הוהי

 ןטימ טנכייצַאב רעטעּפש טרעװ סָאװ

 סָאד ױזַא יװ .'"שרופמה םש,, קורדסיוא

 טקורדעגסיוא ןרָאװעג זיא טרָאװ עקיזָאד

 זיא הרוסמ רעד טול ,רָאלק טשינ זיא

 רעשידרפס רעד ןיא) 'אווָאהעי; סע

 ןקיזָאד םעד ןבָאה ןדיי ;(ךַארּפשסױא

 "נַא ןוא ,ןגָאזסורַא טלָאװעג טינ ןעמָאנ

 "ינדא  טגָאזעג ןעמ טָאה םעד טָאטש

 ןישודיק ןיא ארמג יד ןוא ,םשה רעדָא

 ארקנו אה דויב ינא בתכנ טגָאז א"ע

 "עג טרעװ ןעמָאנ ןיימ,) ''תלד ףלאב

 טקורדעגסיוא טרעוו ןוא ,ה"י טימ ןבירש

 רָאנ ;ינדא טסייה סָאד ,תלד ףלא טימ

 ןייז ייב רוּפכ םוי םיא לודג ןהֹכ רעד

 -סיוא ָאי טָאה םישדקה שדק ןיא יודיו

 שוריפב ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טקורדעג

 טרעװ ןביירש ןיא ךיוא ;(אמוי הנשמ)

 יד ןיא ;? יי, 7 יד, 7 'ח. טצונַאב

 "נָא רע טרעוו םירפס-תודיסח ןיא הלבק

 "טעג רעקיזָאד רעד ;''היוה םש., ןפורעג

 סלַא טנכיײצַאב ךיוא טרעװ ןעמָאנ רעכעל

 טרָאװכוז עז/ '"םימחרה תדימ, יד

 עז :קיטירק-ךיינת,, טרָאװכוז עז ;(ןיד,

 ,"םיהלא; ,"ינדא, :רעטרעווכוז ךיוא

 ."תומש,, "טָאג ,

 רעד ןיא םילשורי ןיא לודג ןהכ עדיוהי

 יד ןעו ,שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ

 טרעדרָאמרעד טָאה הילתע רעטומ-ןיגינעק

 ,דוד תיב תוכלמ רעד ןופ רעדילגטימ עלַא

 זיא סע  .דנַאל ןיא ןירעשרעה קידנרעוו

 ,שאוהי דניק ןייא ןרָאװעג טעוועטארעג

 םעד רעכַאנ טריפעגכרוד טָאה עדיוהי ןוא

 ןפורעגסיוא ןוא והילתע ןגעק דנַאטשפיוא

 ךיוא טָאה עדיוהי .גינעק סלַא שאוהי

 שדקמה תיב ןיא תונקת טריפעגכרוד

 םימיה ירבד ,בייי ןוא א"י 'ב םיכלמ)

 .(ג'כ 'ב

 גינעק ,(''הינכי , ןפורעג ךיוא) ןיכױוהי

 "עג רעד רַאפ 897 ךרעל) םילשורי ןיא

 טגינעקעג (גנונעכערטייצ .רעכעלנייוו

 "ובנ טָאה טייצ ןייז ןיא ;ןטַאנָאמ 9 רָאנ

 ;םילשורי ןעמונעגנייא לכב ךלמ רצאנדכ

 ןוא לבב ןייק ןיכיוהי טריפעגקעוַא ןוא

 ןיא גינעק סלַא טמיטשַאב טרָא ןייז ףיוא

 "רעד טרעוו רוּפיס רעד ;והיקדצ םילשורי

 'ב םיכלמ ןיא .דייכ 'ב םיכלמ ןיא טלייצ

 סרצאנדכובנ זַא ,טלייצרעד טרעוו הייכ

 ןיכיוהי טיײרפַאב טָאה ,ךדורמ ליוא ,ןוז

 ןכיוה רעייז ַא ןבעגעג םיא ןוא הסיפת ןופ

 טמַאטשעגּפָא ןבָאה ןיכיוהי ןופ .טמַא

 רעטעּפש ךיז ןבָאה סָאװ סעילימָאפ עלַא יד
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 ןופ סױרַא ןעמוק ייז זַא ,ןעוועג סחייתמ

 ןיא הלוגה ישאר יד יו ,דוד תיב תוכלמ

 -נעמַאטשּפָא יד ןגעוו .ערעדנַא ןוא לנב

 ירבד ןיא ןַארַאפ זיא ןיכיוהי ןופ עד
 | 'ג 'א 'ב םימיה

 ןרָאי יד ןיא םילשורי ןיא ךלמ םיקיֹוהי
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 897 --- 09
 דיכ ןוא ג"כ 'ב םיכלמ ןיא .גנונעכער

 ןרָאװעג זיא םיקיוהי זַא טלייצרעד טרעוו
 ןוא ,םירצמ ךלמ הכנ הערּפ ךרוד ךלמ
 ףפַאק ַא ןריפ טלָאװעג טָאה םיקיוהי זַא

 ןרָאװעג טגיזַאב זיא רע רעבָא ,לבב ןגעק

 -רעד טרעוו ו"כ הימרי ןיא .לבב ךרוד

 זיא םיקיוהי ןופ לעּפַאב ןטיול יו טלייצ
 ,והירוא איבנ רעד ןרָאװעג טרעדרַאמרעד

 ןעוועג זיא והימרי איבנ רעד ךיוא זַא ןוא

 לייוו ,ןרעוו וצ טרעדרַאמרעד רָאפעג ןיא

 ענייז ןגעק גינעק םעד טנרָאװעג טָאה רע
 זַא ,טגָאזעג תואיבנ טָאה רע ןוא םישעמ
 ןלעװ שדקמה תיב סָאד ןוא םילשורי

 .ןרעוו בורח

 'י 'ב םיכלמ ןיא בכר ןב ברדנוהי
 ךלמ רעד אוהי ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו

 עלַא יד טכארבעגמוא טָאה לארשי ןופ

 -עגטימ םיא טָאה לעב טָאגּפָא ןופ רעניד

 הימרי ןיא .בכר ןב בדנוהי וצרעד ןפלָאה
 טָאה בדנוהי זַא ,טלייצרעד טרעוו הייל

 טינ ןלָאז ייז זַא ,רעדניק ענייז טגָאזעגנָא
 ןיא ןציז טשינ ןוא ןייוו ןייק ןעקנירט
 ןוא ןבעל-רעדנַאװ ַא ןריפ רָאנ ,רעזייה
 הימרי ןיא טרָאד .ןטלעצעג ןיא ןעניואוז
 "נָא בדנוהי ןופ עדנעמַאטשּפָא יד ןרעוו
 טזייוו סע ןוא ,י'םיבכרה תיב,, יד ןפורעג
 ַא רעטעּפש ןעוועג זיא סָאד זַא ,סיוא
 -גוניימ לייט טיול .,םיריזנ ןופ עטקעס
 -עּפש ןענַאטשנא ןבָאה ייז ןופ ןלָאז ןעג
 רערעדנַא ןַא טול ."םייסיא, יד רעט

 טמַאטשעג ןבָאה ייז ןופ ןלָאז עדנעגעל

 -עג ןבָאה סָאװ ,םיטבש שיבַארַא-שידיי

 ןיא רַאגָאז .רבדמ שיבַארַא ןיא טניואוו

 ןטלַאהעג ןבָאה ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט8

 לָאז ייז טימ .,עיגילער רעשידיי רעד ןופ
 יד ןגעו עדנעגעל יד ןדנוברַאפ ןייז

 עז .''רביח,, ןופ םיטבש עשיבַארַא-שידיי
 ,י"רביח;;

 ןתנוי, עז ןתנוהי

 ןיא ךלמ ,םרוהי (1 -- (םרוי) םרוהי
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ 842---800 ,הדוהי
 ךלמ טפשוהי ןופ ןוז ,גנונעכערטייצ
 ןייז ןופ סולפניא םעד רעטנוא .הדוהי
 באהא ןופ רעטכָאט רעד ,הילתע בייוו
 םעד טריפעגנייא רע טָאה ,לארשי ךלמ

 -- .('ג 'ב םיכלמ) הדוהי ןיא טלוק-לעג

 -- 858 ןיא לארשי ןיא ךלמ ,םרוהי (2
 -עג טָאה םיא ןגעק ;באחא ןופ ןוז ,2
 -יפ-רעטילימ ןייז דנַאטשפיױא ןַא טכַאמ
 ןעמַאזוצ ןוא טיוטעג םיא ןוא אוהי רער
 -באהא עצנַאג יד טיוטעג ךיוא םיא טימ
 ."אוהי, עז -- .('ט 'ב םיכלמ) עיטסַאניד

 השמ ןופ רעניד ,ןונ ןופ ןוז ,עׂשוהי
 -נייא ,ןדיי יד ןופ רעריפ רעטעּפש ,ונבר
 ז"י תומש ןיא ,לארשי-ץרא ןופ רעמענ
 רעד טנָאמרעד לָאמ ןטשרע םוצ טרעוו

 טָאה ונבר השמ ןעמעוו ,עשוהי ןופ ןעמָאנ
 ןיא .קלמע ןגעק ןטלַאה המחלמ ןסייהעג

 רעד ןפורעגנָא רע טרעװ ז"כ תומש
 -דמב ןיא .השמ ןופ (רעניד) ייתרשמ.;

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעװ זי רב
 טָאה השמ ןוא ,י''ןונ ןב עשוה,, ןסייהעג
 "רעד טרעוו טרָאד .עשוהי ןפורעגנָא םיא
 טבש ןופ טמַאטשעג טָאה רע זַא טלייצ

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע זַא ןוא םירפא
 ןרָאװעג טקישעג ןענעז סָאװ םילגרמ יד
 רעד ןיא רָאנ ,לארשי-ץרא ןקוקוצסיוא
 -עג ןבָאה םילגרמ ערעדנַא יד סָאװ טייצ

 "והי טָאה ,דנַאל םעד ןגעוו טכעלש טדער
 טדערעג הנופי ןב בלכ טימ ןעמַאזוצ עש
 ז"כ רבדמב ןיא ,לארשי-ץרא ןגעוו טוג

 ןסייהעג טָאה טָאג זַא ,טגָאזעג טרעװ
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 -כָאנ ןייז סלַא ןעשוהי ןעמיטשַאב ןהשמ
 "רעד טרעו א"ל םירבד ןיא .רעגלָאפ
 טיוט ןייז רַאפ טָאה ונבר השמ זַא ,טלייצ

 קלָאפ ןשידיי ןופ גנוריפ יד ןבעגעגרעביא
 טרעו 'א עשוהי רפס ןיא .עשוהי וצ
 סהשמ ךָאנ טָאה עשוהי יװ טלייצרעד

 ןשידיי ןופ גנוריפ יד ןעמונעגרעביא טיוט

 זיא עשוהי רפס עצנַאג סָאד ןוא ,קלָאּפ
 טָאה עשוהי יװ השעמה רופיס רעד

 ,לארשי-ץרא ןייק ןדיי יד טריפעגניײרַא

 ןופ רעקלעפ יד ןגעק תומחלמ טריפעג

 סָאד ןוא טגיזאב ייז ןוא לארשי-ץרא

 -ידיי יד ןשיװצ טלייטעגרעדאנַאפ דנַאל

 -רעד טרעוו די"כ עשוהי ןיא .םיטבש עש
 רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא רע זא ,טלייצ

 רבוק םיא טָאה ןעמ ןוא רָאי 110 ןופ
 ,םירפא גראב ןיא חרס תנמת ןיא ןעוועג

 טרעוו םישרדמ ןואארמג ,הנשמ רעד ןיא

 -טלעוו סלַא רָאנ טשינ טכַארטַאב עשוהי
 ןופ גיהנמ רעשירעטילימ ןוא רעכעל

 סָאװ רעד סלַא ךיוא ךָאנ ,קלָאפ ןשידיי

 -ילער ןוא חרות יד ןעמונעגרעביא טָאה

 ייז ןוא ונבר השמ ןופ עיצידארט עזעיג

 -יפ עשידיי יד וצ רעטייוו ןבעגעגרעביא

 תובא ןופ הנשמ עטשרע רעד ןיא .רער
 יניסמ הרות לבק השמ,, טגָאזעג טרעוו
 השמ) "םינקזל עשוהיו ,עשוהיל הרסמו

 יניס גרַאב ןפיוא הרות יד ןעמונעג טָאה

 ןוא ,עשוהי וצ ןבעגעגרעביא ריא ןוא
 אבב ארמג רעד ןיא ,(םינקז יד וצ עשוהי
 סָאװ ,תונקת טכארבעג ןרעוו אייפ אמק
 ןטיהוצּפָא ידכ טריפעגנייא טָאה עשוהי
 אבב ןיא ,לארשי-ץרא ןופ ליואוו םעד
 טָאה עשוהי זַא טגָאזעג טרעוו דיי ארתב
 עטצעל יד ןוא (עשוהי) רפס ןייז ןבירשעג
 תמיו ןופ) םירבד שמוח ןופ םיקוסּפ 8
 עשוהי רפס סָאד --- .(ףוס םוצ זיב השמ
 םיאיבנ יד ןופ רפס עטשרע סָאד זיא
 סע .,ךעלטיּפַאק 24 טלַאה ןוא םינושארה

 -למ יד ןגעװ טלייצרעד םיא ןיא טרעוו

 םייב טריפעג טָאה עשוהי סָאװ תומח
 טרעװ סע ןוא ,לארשייץרא ןעמענייא

 -- ג"י ךעלטיּפַאק יד ןיא) ןבעגעג ךיוא

 ןופ גנולייטנייא עשיפַארגָאעג יד (א"כ
 ןגעוו טלייצרעד טרעװ ףוס םוצ .דנאל

 םירדנ ארמג רעד ןיא .עשוהי ןופ טוט
 ןטלָאװ ןדיי ןעוו זַא טגָאזעג טרעוו בייכ

 רָאנ טַאהעג ייז ןטלָאװ טקידניזעג טשינ
 ןופרעד :עשוהי רפס ןוא םישמוח 5 יד

 -אב זיא עשוהי רפס רעד זא ,ןעז וצ זיא
 ןכָאנ דלַאב קילייה סלַא ןרָאװעג טכארט

 רעקיטירק-:ך"נת ענרעדָאמ יד .,שמוח
 יד ֹוצ עשוהי רפס םעד ןקיניײרַאפ ןליוו

 -קעה , ןעמַאוװצ ייז ןפור ןוא םישמוח 5
 ,"םירפס 6 יד, טסייה סָאד .י"ךואעטאס

 ענייק טשינ ןבָאה עכלעוו ,םינורמוש יד

 רָאנ ןבָאה ,םיאיבנ יד ןופ םירפס עקעדנַא
 ןיא ,עשוהי רפס םעד ןוא שמוח םעד

 -ענעלק ךס ַא ןַארַאפ ןענעז סע ןכלעוו
 עשוהי רפס רעזדנוא ןופ ןעגנורעדנע ער
 ערעטעּפש ןופ ךיוא ןבַאגוצ ךָאנרעד ןוא

 יד ןופ עשוהי רפס ןגעוו ןשינעעשעג
 -ורמוש  טרָאװכוז םייב עז םינורמוש

 ,'םינ

 -עגנָא ייר ַא ןעוועג ןענעז סע עׂשוהי
 -- ."עשוהי, ןעמָאנ ןטימ םינבר ענעעז

 יז ןופ עטסנעעזעגנָא יד ָאד ןבעג רימ
 רָאי ןיא ןברָאטשעג) זעוב עשוהי (1 --
 ןוא ייס''שה תרוסמ,, ןופ רבחמ ,(5
 "טּפשמ רנ,, ןיא ;ס''ש ףיוא י"טּפשמ רנ;
 ןיא ךיז טניפעג סע ואוו ןָא רע טזייוו

 רעד ןופ הכלה יד םירוט ןוא םייבמר
 םירובגה יטלש ךיוא ;ארמג רעדנפערטַאב
 ןב לשעה עשוהי (2 -- .ספלַא םעד ףיוא
 -ארק ןיא רעטעּפש ,גרעבמעל ןיא בר ,ףסוי

 יניגמ,, ןופ רבחמ (1648 ןברָאטשעג) עק
 ,בקעי ןב לשעה עשוהי (3 -- ."המלש
 'ר יבר., ןעמָאנ ןטימ ךיוא טנַאקַאב
 ,(1663 ןברָאטשעג) עקָארק ןיא בר ,!ילשעה
 -ישי שאר ןוא ןואג עסיורג סלַא טמירַאב
 ,דוד יבר ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז המ
 ןופ רבחמ ,יתבש יבר ,ז"ט ןופ רבחמ
 עז ;קלו עשוהי (4 -- .ערעדנַא ןוא ךייש
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 ,עשוהי בקעי (5 -- ."קלַאװ,, טרָאװכוז
 ,(1754 ןברָאטשעג) טרופקנַארפ ןיא בר
 ס''ש ףיוא ייעשוהי ינּפ,, רפס ןופ רבחמ

 טנכערַאפ ,(1752 טרופקנַארּפ טקורדעג)
 -רָאי ןט18 ןיא םינואג יד ןופ רענייא סלַא

 ןתנוי יבר ןופ רענגעק ַא ןעוועג ,טרעדנוה

 ,ץישעבייא

 ןט2 ןיא לודג ןהכ אלמנ ןב עשוהי
 ספירגַא ןופ טייצ רעד ןיא שדקמה תיב

 -רעד טרעװ ח"י אמוי ןיא ,ןט2 םעד
 ןבעגעג טָאה יורפ עכייר ןייז זַא טלייצ

 ןופ גנונימ רעד טיול) יאני ךלמ םעד
 ךס ַא (סּפירגַא ןייז ףראד רעקירָאטסיה

 ,לודג ןהכ ןרעוו לָאז ןַאמ ריא ידכ ,דלָאג

 זַא טלייצרעד טרעװ א""כ ארתב אבב ןיא

 טָאטש רעדעי ןיא טעדנירגעג טָאה רע

 "עג םורַא ױזַא ןוא ,םידמלמ טימ םירדח

 סעסויואלפ ןיא .הרות רעדניק טנרעל

 זיא רע: זַא ,טלייצרעד טרעוו ,!'תומחלמ,

 טייצ רעד ןיא םיאנק יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 ,םילשורי ןברוח ןופ

 ישייץרא ןיא אנת היננה ןב עשוהי

 יגש תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא לאר

 הנשמ רעד ןיא טנַאקַאב ;רעטעּפש ןוא

 רע :עשוהי יבר ןעמָאנ םתס ןטימ ךיוא

 שדקמה תיב ןיא ןוא יול ַא ןעוועג זיא

 םייול יד טימ ןעמַאזוצ ןעגניזעג רע טָאה

 -עג זיא רע א"י ןיכרי) םיררושמ יד

 םידימלת ענעעזעגנָא 5 יד ןופ רענייא ןעוו

 רעד ןיא ןוא ;יאכז ןב ןנחוי ןבר ןופ

 ןייז םיא ףיוא טגָאז 'ב קרּפ תובא הנשמ

 רעד זיא ליואוו) 'יותדלוי ירשא., יבר

 ןיא .ןריובעג םיא טָאה סָאװ רעטומ

 זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוו חייכ תוכרב

 ןופ ןוא ,דימש ַא ,הכאלמ לעב ַא ןעוועג

 ןעוועג סנרפמ ךיז הכאלמ רעקיזָאד רעד

 ןרעו 'ב קרּפ תובא ןיא ;טײקמערָא ןיא

 ערה ןיע רעטרעוװ יד טכַארבעג םיא ןופ

 תא ןיאיצומ תוירבה תאנשו ערה רציו

 ןוא גיוא טכעלש ַא) 'יםלועה ןמ םדאה

 -נעמ וצ האנש ןוא ןליוו רעטכעלש רעד

 רעד ןופ שטנעמ םעד םיא ןעגנערב ןשט
 רע טָאה םילשורי ןברח םייב .,(טלעוװו
 טריפעגסיורַא רזעילא יבר טימ ןעמאזוצ
 "ורי ןטרעגַאלַאב ןופ ןנחוי ןבר יבר ןייז
 ךיז טָאה עשוהי יבר :("נ ןיטג) םילש

 רע .(ב"ל ןירדהנס) ןיעיקּפ ןיא טצעזַאב
 רעד וצ הנבי ןייק טפָא ןעמוק טגעלפ
 טניואוועג טָאה'ס ואוו .הבישי רעסיורג

 יבר ןופ תוכלה יד ,לאילמג ןבר אישנ רעד
 ןוא הנשמ ןיא טפָא ךיז ןעניפעג עשוהי
 טלייצרעד טרעוו 'י תוירוה ןיא .תותיירב

 ןיא .עימָאנָארטסַא טנעקעג טָאה רע זַא

 ארמג ןיא רעטרע ערעדנַא ןוא ויינ תוכרב
 טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו שרדמ ןוא
 רסיק ןשימיור םעד טימ םיחוכיו טַאהעג

 טכַארבעג ןרעוו 'ח תורוכב ןיא ;סונירדַא

 םימכח עשיכירג יד טימ םיחוכיו ענייז

 -עג זיא רע ;(אנותא יבד יבס) ןעטַא ןופ

 "ורע ,'ז תינעת) םכח סלַא טנַאקַאב ןעוו

 ד"ס תישארב הבר שרדמ ןיא ;(ג"נ ןיב
 "עג ןבָאה ןדיי יד יװ טלייצרעד טרעוו

 עשוהי יבר ווא םיור ןיא ןייז דרומ טלָאװ
 .לשִמ ַא קידנלייצרעד ,טקיאורַאב ייז טָאה

 ךורבסיוא םעד רַאפ ןברָאטשעג זיא רע
 ףוס ןיא .המחלמ-אבכוכ רב רעד ןופ
 עשוהי יבר טניז זַא ,טגָאזעג טרעוו הטוס

 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא ןברָאטשעג זיא
 רעטרעוו-הדגא ענייז ןופ .הבשחמו הצע

 -רַאפ וצ ןענעז ,ליפ ןַארַאפ ןענעז עכלעוו
 ןבָאה ןדיייטינ עטוג ךיוא :ןענעכייצ

 רעד ;(ה"ק ןירדהנס) ייאבה םלועל קלח
 ןבָאה וצ זיא שנעמ ַא רַאפ געוו רעטסעב
 יו רעמ ;('ב קרּפ תובא) רבח ןטוג ַא
 טוט ,ןַאמערָא םעד טוט רעבעג-טלעג רעד

 ארקיו) רעבעג-טלעג םעד ןַאמערָא רעד
 ,(דייל הבר

 -רשייץרא ןיא ארומא יֹוִל ןב עשוהי
 ןיא) םיארומא ןופ רוד ןטשרע ןיא לא
 -נָא טרעוװ ;(טרעדנוהרָאי ןט3 בױהנָא

 ;(ח"צ ןירדהנס) "יאול רב, ךיוא ןפורעג
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 טָאטש רעד ןיא ,םורד ןיא טניואוועג
 ןופ ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד ןיא ;דול

 ןיא ;רעטרעוװ-הדגא ןוא תוכלה ליפ םיא
 ןופ ןַארַאפ זיא תובא יקרּפ ןופ קרּפ ןט6

 סױרַא טייג גָאט ןדעי זַא רמַאמ רעד םיא
 וצ זיא ייוו זַא ,ברוח רה ןופ לוק תב ַא

 טשינ ןענרעל ייז סָאװ רַאפרעד ןשטנעמ
 ןיא; זַא ךיוא רע טגָאז טרָאד ;הרות ןייק
 ַא הרותב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל
 ןיא רע ןעוו רָאנ יירפ טשינ זיא שטנעמ
 -רעד סָאװ קנַאדעג א ,(הרות ןיא קסוע

 -ָאליפ עטלא יד ןופ קנַאדעג םעד טנָאמ
 ןופ טייהיירפ ,, רעד ןגעוו רעקיאָאטס ןּפָאז

 זַא רע טגָאז ג"מ ןירדהנס ןיא ;'םכח

 ױזַא זיא ץרַאה ןכָארבעצ ַא טָאה סע רעוו
 ןיא ;תונברק ןעוועג בירקמ טלָאװ רע יו

 טשינ רָאט ןעמ זַא ,רע טגָאז טיי תוכרב
 לַא,, ,לייוו הללק ןייק טימ ךיז ןּפַאכסױרַא
 זש תובותכ ןיא ;'ןטשל ויפ םדא חתפי
 ךאלמ רעד זַא םיא ןגעוו טלייצרעד טרעוו
 רע רָאנ טיטעג טשינ םיא טָאה תומה
 ןדע ןג ןיא טייהרעקידעבעל ןיירַא זיא

 ןופ אישנ ,אנת היחרּפ ןב עשוהי
 עז) "'תוגוז, יד ןופ רענייא ,ןירדהנס

 תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא (תוגוז,
 ןופ טייצ רעד ןיא ךעלנײשרַאװ ,שדקמה

 'א קרּפ תובא ןיא ;יאני רדנסכלא ךלמ
 טרָאװ סָאד טכַארבעג םיא ןופ טרעוו

 תא ןד הוחו רבח ךל הנקו בר ךל השע;,
 ,יבר ַא ךיז ףַאׁש) י'תוכז ףכל םדאה לכ
 ןדעי ליטרוא ןוא ,רבח ַא ךיז ףיוק

 ט"'ק תוחנמ ןיא ;(ןטוג םוצ שטנעמ
 תופידר יד בילוצ זַא טלייצרעד טרעוו
 יאני ךלמ ןכרוד םימכח עשידיי יד ףיוא
 "ַצמ ןייק ןפָאלטנַא היחרּפ ןב עשוהי זיא
 .ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעכַאנ רָאנ ;םיר
 "עג םיא ןגעוו טרעוו י''ק ןירדהנס ןיא
 ןייז ןעוװעג זיא ירצונה וׁשי זַא טגָאז
 טָאה היחרּפ ןב עשוהי זַא ןוא ,דימלת

 עקיזָאד יד :ךיז ןופ ןסיוטשרַאפ ןושי
 ןפורעגסירַא טָאה ארמג רעד ןופ עלעטש

 לייוו ,רעקירָאטסיה ליפ ייב ןטייקירעוװש
 -צונה ושי זַא ןבעגעגנָא טרעוו ךעלנייוועג

 רעד ןיא רעטעּפש ךס ַא טבעלעג טָאה יד
 יד ןיא רבח ןייז ;ךלמה סודרוה ןופ טייצ

 ,ילבראה יאתנ ןעוועג זיא תונוז

 רעט2 רעד ןיא אנת החרק ןב עשוהי
 / "ץרא ןיא טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טפלעה
 ןופ ןַארַאפ ;םימי תכירַא טאהעג ,לארשי

 ;תודגא ןוא תוכלה ייר ַא דומלת ןיא םיא
 עצנַאג יד זַא ,רע טגָאז חייק ןירדהנס ןיא
 םעד רַאפ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו

 ע"י הבר תישארב) שרדמ ןיא ;שטנעמ
 ןענעז (ערעדנַא ןוא 'ב הבר תומש ,ז"כ
 ,םינימ יד טימ םיחוכיו ענייז ןַארַאפ

 -רע קדצוהי ןב (עושי) עשוהי
 ןדיי ןעוו טייצ רעד ןיא לודג ןהכ רעטש

 ןייק לבב תולג ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז

 לבבורז טימ ןעמאוצ רע ;לארשי-ץרא

 יד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאשעג ןענעז
 -צעל יד ןיא ,לבב ןופ ןדיי עדנרעקירוצ
 יו הירכז ןוא יגח ,םירפס-םיאיבנ עט
 "יה ירבד ןוא הימחנ ןוא ארזע ןיא ךיוא
 ,לָאמ עכעלטע טכַארבעג רע טרעו םימ
 טיובעג ןבָאה לבבורז טימ ןעמַאזוצ רע
 ןעיוב ןביוהעגנָא ןוא חבזמ םעיינ םעד

 ןוא 'ד 'ג הירכז ןופ .שדקמה תיב סָאד

 "ורז ןוא עשוהי ןשיווצ זַא ,ןעז וצ זיא 'ז
 ןגעו הקולחמ יד ןענַאטשטנַא זיא לבב
 סָאד ןלארשייץרא ןיא טפַאשרעה רעד

 טפַאשרעה יד יצ ,הקולחמ יד ןעוועג זיא
 "ער ַא ןייז ןוא לודג ןהכ םוצ ןרעהעג לָאז
 "עג לָאז יז רעדָא ,עשיטארקָאעט-זעיגיל

 יכלמ יד ןופ (לבבורז) לקינייא םוצ ןרעה
 רעד .עכעלטלעוו ַא ןייז לָאז ןוא דוד תיב
 עדייב ןכיילגסיוא ליו הירכז איבנ

 ןיא .('םהינש ןיב היהת םולש תצעו;)
 טלדַאטעג ךעלקינייא ענייז ןרעוו הימחנ
 ,ןעיורפ עדמערפ טימ ןבָאה הנותח רַאפ

 ןרָאי יד ןיא הדוהי ןיא ךלמ טֿפשוהי
 "טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 890--44
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 םיכלמ ןיא ;אסא ךלמ ןופ ןוז ;גנונעכער
 זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד טרעוו בייכ יא
 ;םיכלמ עמורפ יד וצ טרעהעג טָאה רע
 םיכלמ יד טימ ןעמַאזוצ טריפעג טָאה רע

 ;םרא ןוא באומ ןגעק תומחלמ לארשי ןופ
 וצ ריפוא ןייק ןפיש טקישעג טָאה רע
 עצ ןענעז ןפיש יד רָאנ ,דלָאג ןעגנערב
 םיכלמ) רבג ןויצע ןיא ןרָאװעג ןכָארב

 ןוא טי 'ב םימיה ירבד ןיא ;(בייכ יא
 םיאיבנ יד ךרוד טפָארטשעג רע טרעוו 'כ

 ןעוועג רבחתמ ךיז טָאה רע סָאװ רַאפרעד
 ןיא :לארשי ןופ םיכלמ עקידניז יד וצ
 ןופ טכארבעג טרעװ 'כ 'ב םימיה ירבד
 טיי לטיּפַאק ןיא ןוא ,הליפת ַא םיא
 טמיטשַאב טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו

 ןוא דנַאל ןצנַאג ןיא (רעטכיר) םיטפוש
 טשינ ןלָאז ייז זַא ,טגָאזעגנָא יז טָאה

 -ייק ןענעפנח טשינ ןוא דחוש ןייק ןעמענ
 ,םענ

 לָאט ַא ןופ ןעמָאנ קמע ,טפשוהי
 םיתיזה רה ןופ סנסופוצ ךיז טניפעג סָאװ

 ןיא ןורדק לחנ ןופ לייט ַא ,םילשורי ןיא

 | רעקלעפ עלַא זַא ,טגָאזעג טרעוו 'ד לאוי
 -והי קמע ןיא ןרעוו טלמאזעגפיונוצ ןלעוו
 ןבעל :טּפשמעג ןרעוװ טרָאד ןוא טפש
 רעשידי רעד ןַארַאפ זיא טפשוהי קמע

 ,ןימלע תיב

 -סיוא ןַא זיא סָאד רֹובֹעי לאו גרהי
 רעד זיא סָאװ .,ארמג רעד ןיא קורד

 רבוע טשינ ןוא ןרעוו טיוטעג,, :שטייט

 -טנע וצ זיא ןופרעד ןיז רעד ןוא ,!"ןייז

 ליװ ןעמ ןעװ :עגַארפ רעד ףיוא ןרעפ
 -עג ַא ףיוא ןייז וצ רבוע דיי ַא ןעגניווצ

 ךיז רע לָאז יצ ,עיגילער רעד ןופ טָאב

 ןפיוא ןייז רבוע טשינ ןוא ןטיוט ןזָאל

 ןוא ןייז רבוע ָאי געמ רע רעדָא ,טָאבעג
 ארמג רעד ןיא .ןבעל סָאד ןעוועטאר ךיז

 טלדנַאהַאב עגַארפ יד טרעוו דייע ןערדהנס

 טכַארבעג טרָאד ןרעו סע ;ךעלריפסיוא

 טרָאד טרעוװ סע ;ןעגנוניימ ענעדישרַאפ

 הזתנ תיב ןופ הילע רעד ןיא זַא ,טגָאזעג
 ןופ טייצ רעד ןיא סיוא טזייוו ,דול ןיא

 רב רעד ךָאנ לארשי-ץרא ןיא דמש תרזג
 זַא ,ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,המחלמ-אבכוכ

 ,ןייז רבוע ָאי ןעמ געמ ןטָאבעג עלַא ףיוא

 ןגעקַאד ,ןבעל סָאד ךיז ןעוועטאר וצ ידכ

 הרז הדובע ןופ ,תוריבע יירד יד ףיוא
 ןוא (תונז) תוירע יולג ,(רעטעגּפָא ןעניד)

 לָאז ,(ןשטנעמ ןענעגרה) םימד תכיפש

 ןייז רבוע טשינ ןוא ןטיוט ןזָאל ךיז ןעמ

 עגַארפ יד .רובעי לאו גרהי ,ייז ףיוא

 ןיא גנוטיידַאב עסיווג ַא טָאהעג טָאה
 תורזג יד בילוצ עטכישעג רעשידיי רעד

 ךרוד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא ןוא ,דמש
 -ירָאטױא עזעיגילער עשידיי עטסערג יד
 .ערעדנַא ןוא ם'יבמר רעד יװ ,ןטעט

 ןופ רעריפ-רעטילימ היורצ ןב באוי
 -רעד טרעוו תורובנ ענייז ןגעוו ;ךלמה דוד
 -למ טָאה רע !!ב לאומש רפס ןיא טלייצ
 ןומע) רעקלעפ ייר ַא ןגעק ןטלַאהעג המח

 רע :;טניזַאב עלַא ייז ןוא (ערעדנַא ןוא |

 ןדנַאטשפיוא יד טקירדרעטנוא ךיוא טָאה
 -למ ןיא ;ירכב ןב עבש ןוא םולשבא ןופ
 טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו יא סיכ
 דוד יװ םעדכָאנ ,ךלמ סלַא ןכַאמ טלָאװעג

 רעבָא :הינודא ןוז סדוד ,ןברַאטש טעוו
 ,המלש ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא ךלמ סלַא
 ןופ .ןבאוי ןטיוט טזָאלעג טָאה רעכלעוו

 'א םיכלמ ןוא 'ב לאומש ןיא םירוּפיס יד

 באוי ןוא ךלמה דוד ןשיווצ זַא ,ןעז וצ זיא
 -נדישרַאפ-סגנוניימ ןעוועג רדסכ ןענעז
 סָאװ טריפעגכרוד טָאה באוי זַא ןוא ןטייק
 ןיא רוּפס םעד טיול .טלָאװעג טָאה רע

 "נָא טיוט ןייז רַאפ דוד טָאה 'א םיכלמ
 .באוי ןטיוט וצ ןהמלש טגָאזעג

 ןַארַאפ ןענעז תואיבנ ענייז ,איבנ לֹאוי
 רפס ןיא :רשע ירת ןופ לאוי רפס ןיא
 -ָאנ סרעטָאפ ןייז ןבעגעגנָא טרעוו לאוי
 ןבעגעגנָא טשינ טרעוװ סע ;לאותּפ ןעמ

 טניואוועג טָאה איבנ רעד ואוו רפס ןיא
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 רעד ןיא .טבעלעג טָאה רע ןעװ ןוא
 קירעשייה ַא ןגעוו רע טלייצרעד תואיבנ
 ןיא ;דנָאל סָאד טכַאמעג בורח טָאה סָאװ

 ינב יד ןגעו רע טלייצרעד 'ד לטיּפַאק
 -רַאפ ןענעז סָאװ םילשורי ינב ןוא הדוהי
 סָאד .םינויה ינב יד וצ ןרָאװעג טפיוק

 .ךעלטיּפַאק 4 טָאה רפס

 ."שיקריס, עז שיקריט לאֹוי

 "שאוהי, ץז ׁשאֹוֹי

 -עג טרעוו ה"כ ארקיו שמוח ןיא וי

 -עגנָא טרעוו רָאי עט7 סעדעי זַא ,טגָאז

 טרעוו רָאי עטמ0 סעדעי ןוא ,הטימש ןפור

 -ימש ןופ םיניד יד ןגעוו ;לבוי ןפורעגנָא

 ןיא .'הטימש; טרָאװכוז םייב עז הט

 ןעייוַאב טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה לבוי

 -עג ןענעז סָאװ רעדלעפ עלַא :רעדלעּפ יד

 סָאד ןרָאװעג קירוצ ןענעז ,ןרָאװעג טפיוק

 ,םיתב ילעב עקידרעירפ יד ןופ םוטנגייא

 עשידיי עלַא ;והתזוחא לא שיא םתבשו)

 ("רורד,,) טײרּפַאב ןרָאװעג ןענעז טכענק

 ןוא ,ןעמוקעגנָא זיא רָאי-לבוי סָאד ןעוו

 לייו זיא סָאד זַא וצ טיג שמוח רעד

 טכענק סלַא דיי ַא ןפיוק טשינ ןָאק ןעמ

 סָאד .('דבע תרכממ) קיבייא ףיוא

 סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא רָאי-לבוי

 ןוא ,(םישמחה תנש תא םתשדקו) קילייה

 ןט10 ןיא ןעמ טָאה וצרעד ןכייצ סלַא

 ,רוּפיכ םוי ןיא ,ירשת שדוח ןופ גָאט

 לאקזחי ןיא דנַאל ןיא רפוש ןזָאלבעג

 ןפורעגנָא רָאילבוי סָאד טרעװ ו"מ

 ןיא ךיוא ;(רָאי-טייהיירפ) יירורדח תנש,,

 יד ןעײרפַאב סָאד טרעװ ד"ל הימרי

 ימכח יד ןוא ,י'רורד,, ןפורעגנָא טּכענק
 סָאד זַא ,ןעניימ (ב"ל ןיכרע) דומלתה

 יד .רָאי-לבוי סָאד טניימעג והימרי טָאה

 -כָאנ זַא ךיוא טגָאז בייל ןיכרע ןיא אומג

 -עג בורח זיא שדקמה תיב סָאד יו םעד

 --- .רָאי-לבוי סָאד ןרָאװעג לטב זיא ןרָאװ

 ןזָאלב ןופ ןעמַאטש לָאז לבוי טרָאװ סָאד

 -פוש.;) ןסּפעש ןופ ןרָאה םעד טימ רפוש

 טרָאװ סָאד -- .('ו עשוהי ,'יםילבויח תור

 "ייא יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא לבוי

 ַא ןעקנעדעג וצ ,ךַארּפש עשיאעּפָאר

 "םואעליבוי,, ,גנורעייפ-טייצ

 -עג ,רפס טלַא ןַא ןופ ןעמָאנ םיל בי
 -קמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא ןבירש

 םיבותכ, ,ןפירקָאּפָא וצ טרעהעג ,שד

 ַא ןריולרַאפ ןעוועג זיא ןוא ,י"םינורחא

 טנָאמרעד טרעוו רפס סָאד .טייצ עגנַאל

 -בוי ןעמָאנ ןטימ קרעװ סעסויווַאלפ ןיא

 םימיה ירבד וצ שוריּפ ןיא .''ךוב-תול

 ןט10) דימלת ַא סנוַאג הידעס בר ןופ

 רפס ַא טנָאמרעד טרעװ (טרעדנוהרָאי
 רפס סָאד :שיאערבעה ןיא !"תולבויה,

 -ָאנ ןטימ ןעוועג טנַאקַאב ןבָאה ךיוא לָאז

 ארפס, ךיוא ןוא 'יאטוז תישארב,, ןעמ

 זיא רפס  סָאד ,יווייס ."ןושארה םדאד

 ןוא ,טייצ עגנַאל ַא ןריולרַאפ ןעוועג

 ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא טשרע

 רעשיניסיבַא-טלַא רעד ןיא ןענופעג סע

 ןענופעג ךיוא ןעמ טָאה רעכַאנ ,ךַארּפש

 סע טָאה ןעמ ןוא ,ןייטאל ןיא ןטנעמנַארפ

 המלש .רד ,ןכַארּפש ליפ ןיא טצעזרעביא

 טצעזרעביא רעטשרע רעד סע טָאה ןעבור

 "רחשה; ןיא טקורדעג) שיאערבעה ןיא

 רעד -- (גנוטיילנייא ןַא טימ ט'"כרת

 "יא זיא רפס סָאד זַא טלייצרעד רבחמ

 וצ ךאלמ ַא ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעב

 ,למיה ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ונבר השמ

 ןיא עטכישעג יד ןייא טלייט ךוב סָאד

 סע ןוא ,רָאי 80 וצ עכָאּפע עדעי ,תולבוי

 -נעגעל ענעדישרַאפ ןבעגעגרעביא טרעוו

 ןשינעעשעג יד ןגעוו םירוּפיס ןוא סעד

 םדא ןופ שמוח ןיא טכארבעג ןרעוו סָאװ

 ןופ ךסא .תומש ןטימ ןיא זיב ןָא הוחו

 יד ןיא ןעמ טניפעג תודגא עקיזָאד יד

 טכַארבעג ךיוא ָאד ןרעו סע .,םישרדמ
 תוכלה לייט .חישמ ןיא ןעגנוביולג יד
 םילבויה רפס ןיא טכַארבעג ןרעװ סָאװ

 "ידיי ענעמונעגנָא יד וצ הריתס ןיא ןענעז
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 ןטסערג ןופ גנוניימ רעד טיול .םיניד עש

 (ערעדנא ןוא לעקנַארפ) עטנרעלעג לייט
 "עה ןיא ןרָאװעג ןבירשעג רפס סָאד זיא

 רפס סָאד זַא ,טלַאה קענילעי .שיאערב
 םייסיא יד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 -יימ רעקירָאטסיה לייט ,(''םייסיא; עז)
 "עג ןבירשעג זיא םילבוי רעד זַא ,ןענ

 סונקרוה ןנחוי ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװ
 "עג רעד רַאפ 139 -- 109 ןרָאי יד ןיא)
 סניבור עז .(גנונעכערטייצ רעכעלנייוו
 ;גנוטיילנייא ןייז ןוא !?םילבויה רפס,

 ןייז ןיא "םילבויה רפס, סאנהכ ךיוא
 ,"םינוצחה םירפסה,,, ןופ עבַאגסיוא

 רעדנירג ַא ןופ ןעמָאנ יִעֹר לא ןאגרוי
 ןוא עיסרעּפ ןיא עטקעס רעשידיי ַא ןופ

 -גוהרָאי ןט8 ןיא טאפילַאק ןשיבַארַא ןיא
 ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רע ;טרעד

 חישמ ןוא איבנ סלַא רעגנעהנָא ענייז
 ,"יצר לא, ןעמָאנוצ ןייז טמַאטש ןופרעד)
 ןסייהעג טָאה רע -- .('רעכוטסַאּפ רעד,

 שיילפ ןסע טשינ ,םיריזנ ןייז ןוא ןטסַאפ
 ןופ תווצמ ןגעוו :ןייו ןעקנירט טשינ ןוא

 -רָאפ ייז זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה הרות רעד
 סָאד ןעוו ,לארשי-ץרא ןיא רָאנ ןטכילפ

 -יימ לייט טיול .טריטסיזקע שדקמה תיב

 הדוהי רעבלעז רעד ןייז רע לָאז ןעגנונ

 שוריּפ ןיא טכַארבעג טרעוו סָאװ יסרפה
 -ייז ,הרות ףיוא ארזע ןבא םהרבא 'ר ןופ

 "יסא זייווכעלסיב ךיז ןבָאה רעגנעהנָא ענ
 ,רעמיאַארַאק יד טימ טרילימ

 -ָאריײא םורד ןיא דנַאל עיווַאלסָאנוי
 ןשיווצ ,רעניואייוונייא ןָאילימ 15 ךרעל ,עּפ
 טנעצָארּפ 20) ןדיי טנזיוט 80 רעביא ייז
 טָאטשטּפיױה רעד ןיא סנטסיימ ,(םידרפס
 -יירַאפ ןענעז (110) תולהק יד ;דַארגלעב
 ןבעג ;עיצַאזינַאגרָא דנַאל ַא ןיא טקינ
 -יניצ עסיורג ַא .ןטפירשטייצ סױרַא
 עשיטסירעלטיה יד -- .גנוגעווַאב עשיטס
 1944---1941 ןרָאי יד ןיא ןבָאה ןעײמרַא
 "רעד ןוא תולהק עשידיי יד טכאמעג בורח
 ,ןדיי ליפ טרעדרָאמ

 ,"רעקיטסָאנג,, טרָאװכָאז עז םיעדוי

 (1584--1480 ךרעל) ףסוי ,ןַאמלעזוי
 "שטייד ןיא ןלדתש רעשידיי רעטמיראב
 זיא רע :םייהסאר טָאטש רעד ןופ דנאל
 ָעלַא ןופ גיהנמ ןוא סנרפ רעד ןעוועג
 טָאה ןוא דנַאלשטיײד ןיא תולהק עשידיי
 עשטייד יד ייב ןדיי תבוטל טקריװעג ליפ
 ןוא ןטשרע םעד ןאילימיסקַאמ םירָאסיײק
 ןעועג רבחמ טָאה רע .ןטס םעד לרַאק
 ,"המחנ תרגא,, ,י'שדוקה ךרד,, םירפס יד
 ;תונורכז ןבירשעג ךיוא ןוא !יהנקמה;
 שטיוָאניבַאר סחנּפ לואש טָאה םיא ןגעוו
 שיא ףסוי 'ר שיאערבעה ןיא ןבירשעג
 ןבירשעג טָאה ןַאמהעל .רד ;"םייהסור
 -יא) ןַאמלזָאי 'ר, ןַאמָאר ַא םיא ןגעוו
 ,(שידיי ןיא טצעזרעב

 יד ןופ רעריפ בלח ׁשוג ןופ ןנחוי
 רעד ןיא רעמיור יד ןגעק רעפמעק ,םיאנק
 עג טָאה רע :ינש תיב ןברח ןופ טייצ
 טָאה ןוא לילג ןיא בלח שוג ןופ טמָאטש
 ןרעמיור יד ןגעק טָאטש יד טקידייטרַאפ
 ןיא ןירדהנס יד טנרָאװעג ךיוא טָאה רע
 ןופ רידנַאמָאק ןשידיי םעד ןגעק םילשורי
 -לַאה ,(סויוואלפ) והיתתמ ןב ףסוי לילג
 טימ זיא ןנחוי .דגוב ַא רַאפ םיא קידנט
 ואוו ,םילשורי ןייק קעװַא רעגנעהנָא ענייז
 -נק ערעדנַא יד טימ ןעמאזוצ טָאה רע
 יד ןגעק המחלמ יד טריפעג רעריפ-םיא
 ןעמונעגנייא זיא טָאטש יד זיב ,רעמיור
 -רוארַאפ םיא ןבָאה רעמיור יד .ןרָאװעג
 -אלפ .שינעגנעפעג רעקיבייא וצ טלייט
 -יב ענייז ןיא םיא ןגעוו טלייצרעד סויוו
 ;!עיפארגָאיבָאטױא ,, ןוא "תומחלמ,/ רעכ
 ןב ןועמש ןבר זַא ,רע טלייצרעד טרָאד
 ,טניירפ סננחוי ןעוועג זיא לאילמג

 יב טקילײהרַאפ ליבטמה ןנחוי
 סלַא ,"רעפיוט רעד ןנחוי, סלא ןטסירק
 סעסויווַאלפ ןיא .ירצונה ושי ןופ יבר
 סלַא טלעטשעגרָאפ רע טרעוו !!תוינומדק?
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 טָאה רעכלעוו ,ריזנ רעשידיי רעקיליײה
 זיא ןוא הבושת וצ קלָאפ סָאד ןפורעג

 ןיא .סאּפיטנַא סודרוה ךרוד ןעמוקעגמוא

 טרעװו (סויוואלפ ץוחַא) ןלַאװק עשידיי
 -נײשרַאװ .,טכַארבעג טינרָאג םיא ןגעוו
 עז) 'םייסיא ,, יד ןופ ןעוועג רע זיא ךעל

 -יימ עשיטירק לייט ןַארַאפ .?'םייסיא,
 -אלפ ייב רוּפיס רעצנַאג רעד זַא ,ןעגנונ

 רעטעּפש ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא סויוו
 ושי; רענזילק עז -- .ןטסירק ךרוד
 ,"ירצונה

 אנת רעטמירַאב ןבר ,יאכז ןב ןנחוי
 ןברח ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי ןיא

 תובא ןיא הנשמ רעד טול ,ינש תיב

 ןוא ללה ןופ דימלת ַא ןעוועג רע זיא 'ב

 -עג רע זיא ךעלכעזטפיוה רעבָא ;יאמש

 ןיא ארמג יד ,ללה ןופ דימלת ַא ןעוו
 טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו טגָאז ח"כ הכוס

 לעבשו בתכבש הרות עצנַאג יד טנעקעג
 עמייהעג) הבכרמ השעמ ךיוא ןוא הֹּפ
 רַאפ טָאה ללה .(טייקכעלטעג ןגעוו ערעל

 רע זַא ,םיא ןגעװ טגָאזעג הריטּפ ןייז
 "ורי) "תורודל באו המכחל בא, זיא
 רעד טיול ,טָאה רֶע ;('ה םירדנ ימלש

 הנשה שאר) רָאי 120 טבעלעג ,עיצידארט
 ןבָאה רע לָאז ןעגנוניימ לייט טיול ;(בייל

 םילשורי ןעוו ,(םירבד ירפס) אישנ ןעוועג

 רעמיור יד ךרוד טרעגַאלַאב ןעוועג זיא
 ןבָאה סָאװ יד וצ טרעהעג ןנחוי ןבר טָאה
 טימ םולש ןכַאמ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג
 -ָאק טשינ ייז טעװ ןעמ לייוו ,רעמיור יד
 ףליה רעד טימ .(ו"ג ןיטג) ןגיזַאב ןענ
 רעריפ-םיאנק םעד ,ןוז-ןרעטסעווש ןייז ןופ

 -קיס אבא, טרָאװכוז עז) ארקיס אבא
 -ַאב םעד ןופ סיורא ןנחוי ןבר זיא (ייאר
 "יור םוצ ןעמוקעג ןוא םילשורי ןטרעגַאל
 -יבנ םיא ןוא סוניספסא לארענעג ןשימ
 רעשימיור ןרעוו טעװ רע זַא ,טגָאזעג תוא
 וצ ןטעבעג םיא ייב טָאה ןוא ,רסיק
 טָאטש יד) ''הימכחו הנבי,, ןעווענַאש
 ןוָאל ךיוא יו (םימכח עריא ןוא הנבי

 -ילמג ןבר ןופ עיטסָאניד-םיאישנ יד ןבעל
 ענייז טימ ןנחוי ןבר טָאה הנבי ןיא ,לא
 עכלעוו ,הבישי יד טעדנירגעג םידימלת

 רעטנעצ הרות רעיינ רעד ןרָאװעג זיא
 םורָא ױזַא טָאה ןוא ,םילשורי ןברוח ןכָאנ
 ןופ ץנעטסיזקע עקיטסייג יד ןטלַאהרעד

 ןנחוי ןבר טָאה הנבי ןיא .קלָאפ ןשידיי
 הנשה שארו תונקת ךס ַא ןעוועג ןקתמ

 טָאה טרָאד .(רעטרע ערעדנַא ןוא טי'כ

 ןבר וצ תואישנ סָאד ןבעגעגרעביא רע
 טצעזַאב ךיז ןײלַא ןוא (הנביד) לאילמג

 טרעװ ח"כ תוכרב ןיא .ליח רורב ןיא
 ןברָאטשעג זיא רע רעדייא זַא ,טלייצרעד

 זַא ,םידימלת ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה

 ליפ ױזַא טָאג רַאפ ןבָאה ארומ ןלָאז יז

 ןיא -- .שטנעמ רַאפ ארומ ןבָאה ייז יו

 "עג טָאה רע זַא .טגָאזעג טרעוו 'ב תובא

 "יז ןשיװצ ,םידימלת ענעעזעגנָא 6 טַאה

 יבר ,עשוהי יבר ,סונקרה ןב רזעילא יבר

 ןרעװ ןנחוי ןבר ןופ -- .ךרע ןב רזעלא

 ךס ַא אומג ןוא הנשמ ןיא טכארבעג

 ךיוא ןוא רעטרעוו-הדגא ךיוא יוװ תוכלה

 יד טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ םיחוכיו

 ןוא ה"ס תוחנמ) םיסותיב ןוא םיקודצ

 טכַארבעג טרעוו 'ב תובא ןיא .(ערעדנַא

 לא הברה הרות תדמל םא, טרָאװ ןייז

 "תרצונ דכל יכ ךמצעל הבוט קיזחת

 ,הרות ךס ַא טנרעלעג טסָאה וד ביוא)

 ,טסנידרַאפ ןייד סלַא טשינ סע טכַארטַאב

 ןיא .(ןרָאװעג ןפַאשַאב וטזיב וצרעד לייוו
 טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו חייכ הכוס
 ןילוח תחיש ןייק טדערעג טשינ לָאמנייק
 ארתב אבב ןיא .טנרעלעג קידנעטש ןוא
 יד ףיוא רּפכמ זיא הקדצ זַא ,רע טגָאז 'י
 "רעד טרעװ ז"י תוכרב ןיא .רעקלעפ

 טסירגַאב קידנעטש טָאה רע זַא ,טלייצ
 -טשינ רַאגָאז ,סַאג ןיא ןשטנעמ רעירפ
 "רעווהדגא ענייז ןופ גנולמַאז ַא .ןדיי
 תודגא, סרעכַאב ןיא ןַארַאפ זיא רעט
 "ורי זיא טָאטשטלַא רעד ןיא .'!םיאנתה
 סָאװ שרדמה תיב ַא ןַארַאפ זיא םילש
 טיול .יאכז ןב ןנחוי ןבר וצ סחוימ זיא
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 ןיא רבק ןייז ךיז טניפעג עיצידארט רעד

 "חוי ןב ןועמש יבר ןופ טייוו טשינ ןורימ

 -רומאו םיאנת תודלות,, עז -- .רבק סיא

 .ןַאמײה ןופ ייםיא

 ,"טונקרוח, עז לודנ ןהכ ןנחוי

 ארומא רעטמיראב אחפנ ןב ןנחוי
 "מג רעד ןיא טנַאקַאב ,לארשי-ץרא ןיא
 ןגעוו .''ןנחוי יבר,, ןעמָאנ םתס ןטימ אר

 ןענעז טבעלעג טָאה רע ןעוו טייצ רעד
 יד ייב ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ ןַארַאפ

 -יה אובמ,, ןיא) לעקנַארּפ רעקירָאטסיה

 ,''עטכישעג,, ןייז ןיא) ץערג ,(''ימלשור
 יולה ןוא ('יוישרודו :רוד רוד,,) סייוו

 זַא ןָא טמענ ןעמ .(''םינושארה תורוד,,)

 רָאי םעד ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 ןעוועג זיא רע .270 ןברָאטשעג ןוא 0

 ןילוח) אישנה הדוהי יבר ןופ דימלת א
 ןעוועג זיא רעיצרעד טּפיױה ןייז ;(ז'ילק

 ןיז .ג"נ ןיבורע) הבר איעשוא יבר
 ןוא ,הירבט ןיא טַאהעג רע טָאה הבישי

 -עזעגנָא יד ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז
 יבר) לארשי:ץרא ןופ םיארומַא עטסנע
 רבח ןייז ;(ערעדנַא ןוא תדּפ ןב רזעלא
 שיר ןעוועג זיא רעגָאװש ןוא דימלת ןוא
 רעייז ןַארַאפ ןענעז תוכלה ענייז .שיקל
 ךיוא ןענעז םיא ןופ .ארמג רעד ןיא ליפ
 טגָאז 'י הליגמ ןיא ,רעטרעוו-הדגא ןַארַאפ

 םי תעירק ייב ןבָאה םיכאלמ יד זַא ,רע
 -ער רעד בילוצ הריש ןגָאז טלָאװעג ףוס
 -עג טשינ טָאה טָאג רעבָא ,ןדיי ןופ גנוט
 "םיב םיעבוט ידי ישעמ,, לייוו ,טזָאל
 ןופ ןשינעפעשַאב יד ,םירצמ יד לייוו)

 ,(םי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז ,טָאג

 -רעד טרעוװ 'ח אמק אבב ימלשורי ןיא
 ןייו ןעקנורטעג טָאה רע ןעוו זַא ,טלייצ
 -ןגָאז ,טכענק ןייז ךיוא ןבעגעג רע טָאה
 "'והשע ינשוע ןטבב אולה,, קוסּפ םעד קיד
 טקנוּפ ןרָאװעג ןריובעג זיא טכענק רעד)
 "רעד טרעוו גייל ןישודיק ןיא .(ךיא יו
 רַאפ ןלעטשפיוא ךיז טגעלפ רע זַא טלייצ

 -יבס,,) ןדיי-טשינ רַאפ וליפַא טייל עטלַא
 ןוא ןיז 10 טַאהעג טָאה רע .(''יאמראד
 ,ןבעל ןייז ייב ןברָאטשעג עלא ןענעז יז
 ףיוא ןעוועג םערתמ טשינ טָאה רע רעבָא
 -יל, טגָאזעג טָאה רע ,('ה תוכרב) טָאג

 ָאטשינ ,"אתיירואב יזימר אלד ידימ אכ
 זמר ַא ָאטשינ זיא וצרעד סָאװ ךאז ןייק

 רעד טל .('ט תינעת) הרות רעד ןוא

 "רע רעד ןעוועג ןבָאה רע לָאז עיצידארט
 ,יבלשורי דומלת םעד ןופ רדסמ רעטש

 ןופ םידימלת ןוא םידימלת ענייז םגה
 םוצ ןבעגעגוצ רעטעּפש ןבָאה םידימלת

 ןבעל ןייז ןגעוו םיטרּפ .תופסוה ימלשורי
 -ָאטסיה יד ןופ רעכיב עטנָאמרעד יד ןיא

 "או םיאנת תודלות,, ןיא ךיוא ןוא רעקיר
 ,ןאמייה ןופ !!םיארומ

 לארשי-ץרא ןיא אנת רלדנסה ןנחוי
 יבר ןופ דימלת ,טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא
 ןיסחוי רפס רעד .(ב"כ תוכרב) אביקע
 "ףלדנסה, ןסייהעק טָאה רע זַא ,טגָאז
 טכַאמעג) רעטסוש ַא ןעוועג זיא רע לייוו
 -ןסקלא ןופ טמַאטשעג טָאה רע ;(םילדנס
 ;'ג הניגח ימלשורי) םירצמ לש הירד
 איהש היסנכ לכ, רע טגָאז 'ד תובא ןיא
 -רַאפ ַא רָאנ) םייקתהל הפוס םימש םשל
 ַא טָאה םימש םשל זיא סָאװ גנולמַאז
 ,(םויק

 -יפ-רעטילימ רעשידיא חרק ןב ןנחוי
 תיב ןט1 ןופ ןברח ןופ טייצ רעד ןיא רער
 ןב הילדג טנרָאװעג טָאה רע :שדקמה
 הדוהי ןיא רעשרעה ןשידיי םעד ,םקיחא
 -ָעג טמיטשַאב זיא רעכלעוו ,ןברח ןכָאנ
 זַא .לבב ךלמ רצאנדכיבנ ךרוד ןרָאװ
 .ןעגנערבמוא םיא ליוו הינתנ ןב לאעמשי
 חרק ןב ןנחוי זיא הילדג ןופ טיוט ןכָאנ
 ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ןפָאלטנַא
 םיא ןגעוו רוּפיס רעד .םירצמ ןייק ןדיי
 ,ג"מ -- 'מ הימרי ןיא ןַארַאפ זיא

 ,טימ תומביי ארמג רעד ןיא ןיסחוי
 טרעוו (ב"ס םיחסּפ ,'ד תינעת ימלשורי
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 -עג זיא ןטייצ עטלַא יד ןיא זַא ,טגָאזעג

 עיגָאלַאענעג ןופ ךוב ַא ןדיי ייב ןעוו
 -ָאנ ןטימ ,סעילימַאפ עשידיי ןופ (סוחי)

 ,"ןיסחוי רפס,, ןוא ייןיסחוי תליגמ,, ןעמ
 זיא טלָאמעד זַא ןעז וצ זיא יז הימחנ ןופ
 -עּפש יד ןיא ךיוא ;!'שחיה רפס., ַא ןעוועג

 טליּפשעג ןדיי ייב טָאה ןטייצ עקידרעט
 -ַאפ רעד ןופ סוחי רעד עלָאר עסיורג ַא

 םיכודיש ןָאט םייב סרעדנוזַאב ,עילימ

 ןוא רעטלַאלטימ ןיא ךיוא .(א"ל תינעת)
 ןדיי ייב ןעמ טָאה טייצ רעיינ רעד ןיא
 זיא סע ןוא ,סוחי טימ טנכערעג ךיז
 ."סחוימ,, ַא זיא ןעמ זַא ,הלעמ ַא ןעוועג

 , ."לעדַא,, טרָאװכוז עז --

 עז (ביריוהי) ביריוי
 ."תורמשמ,

 טרָאװכוז

 ןופ רעטומ ,םרמע ןופ בייו דבכוי
 תומש) םירמ ןוא ןהכה ןרהא ,ונבר השמ
 ןיא ;(שמוח ןיא רעטרע ערעדנַא ןוא 'ו
 ךס ַא ןַארַאפ ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד

 ,דבכוי ןגעוו תודגא

 -ןרָאטעּפמיק, עז תדלוי

 רעד ''םוי; זיא שיאערבעה ןיא םוי

 טרָאװ סָאד זיא ןופרעד ;?גָאט,, שטייט

 ךס ַא ןופ ליײט-טרָאװ סלַא ןיײרַא י'םוי;

 "ער רעשידיי רעד ןיא ןעמענ ןוא ןפירגַאב

 -םוי לשמל יװ ,ןבעל ןיא ךיוא ןוא עיגיל

 -ײדַאב סלַא) ןידה םוי ,רוּפכ םוי ,בוט

 ,(רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר רַאפ גנוט

 רַאפ 'יבוט-םוי, ןעמָאניןענָאזרעּפ רעד

 ןטימ שידיי ןיא טנכיײצַאב ןעמ .ןשטנעמ

 "ַאק עדנכערּפשטנַא סָאד י'םוי., ןעמָאנ

 גָאט ןדעי טגָאז ןעמ סָאװ םילהת לטיפ

 רעד ןופ גָאט ןדעי רַאפ ,ןענעװַאד ןכָאנ

 "ירפ ןוא ,םילהת לטיּפַאק רעדנַא ןַא ךָאװ

 רעדָא "ןושאר םוי םויה,, ןעמ טגָאז רע

 ;רעדנוזַאב ןדעי רַאפ ױזַא ןוא ?ינש,

 ןיא םייױל יד ןופ ריש ןופ טמַאטש סָאד

 -שמ ןיא ןַארַאפ זיא סע יוז ,שדקמה תיב

 -הת םויק טרָאװ ןטימ ;דימת ףוס הנ
  ןופ קלח ןצנַאג ַא ךיוא ןעמ טניימ י'םיל

 -נייא טרעוו רפס עצנַאג סָאד ןוא ,םילהת
 עמורפ רָאג ןוא ,םיקלח 7 ףיוא טלייטעג
 ַא ךָאװ רעד ןופ גָאט ןדעי ןגָאז ןדיי

 ,םילהת ןופ קלח ןצנַאג

 יד רַאפ ןעמָאנ ,(גָאט רעטוג) בֹומ םוי
 ןוא תבש ץוחַא) געט עכעלרעייפ עשידיי
 ןייק ןָאט טשינ רָאט ןעמ ןעוו (רוּפכ םוי

 -ַאב ןוא ןקַאב ןוא ןכָאק רעבָא ,טעברַא
 ןושל ןיא .ןעמ געמ רעייפ טימ ךיז ןצונ

 עכלעזַא ."םיבוט םימי; סע זיא םיבר

 "ובש ןוא חסּפ ,תוכוס ,הנשה שאר ןענעז

 ןוש טרעװ בוט-םוי טרָאװ סָאד .תוע
 ,ה'כ 'א לאומש) ך"נת ןיא טכַארבעג

 ןײמעגלַא ןיא םגה ,'ט רתסא תליגמ

 טרָאװ סָאד וצרעד ך"נת רעד טצונאב
 ןופ םיניד יד ןגעוו --- ,'גח,, ,י"דעומ ,,

 אתכסמ רעד ןיא ןַארַאפ זיא בוט םוי

 רעבירעד ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,!!הציב,
 םימי יד ןגעוו .'"בוט םוי, אתכסמ ךיוא
 -כוז עדנכערּפשטנַא יד ייב עז םיבוט

 ױזַא ןוא !!תוכוס,, ,!'הנשה שאר ,, רעטרעוו

 לש יִנש בוט םוי,, טרָאװ ןטימ --- ,רעטייוו
 ןופ בוט-םוי גָאט רעטייווצ רעד) י"תוילג

 ןט2 םעד ןעמ טנכײצַאב (רעדנעל תולג יד

 "וס ןוא ,חסּפ ,תועובש ןופ בוט-םוי גָאט

 ןופ ייס ןוא געט עטשרע יד ןופ ייס) תוכ

 ליוו (תוכוס ןוא חסּפ געט ערעדנַא יד
 רָאנ ןרעייפ ןעמ ףרַאד הרות רעד טיול

 -לֵא יד ןיא לייוו רָאנ :בוט-םוי גָאט ןייא

 טמיטשַאב ןדיי ייב ןעמ טָאה ןטייצ עט

 רעד טיול .םילשורי ןיא שדוח שאו םעד
 ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ ןוא ,הנבל רעיינ

 ןעמ טעװ רעדנעל-תולג עטייוו יד זיא זַא

 םעד טיול ןלעטשטסעפ ןיא ןבָאה תועט ַא

 ןעמ טָאה ,םיבוט םימי יד שדוח שאר

 ץוחַא ,רעדנעל עלַא רַאפ טריפעגנייא

 גָאט ןטייוצ ַא ןרעייפ וצ ,לארשי-ץרא

 "שה שאר רָאנ זיא םאנסיוא ןַא .בוט-םוי
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 לארשי:ץרא ןיא ךיוא זיא רעכלעוו ,הנ
 -שה שאר לייוו ,געט 2 ןרָאװעג טרעייפעג
 ןעמ ןוא שדוה שאר קיטייצכיילג זיא הנ
 תועט ַא טעװ ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה
 -ָאד רעד .טסבלעז לארשיזץרא ןיא ןבָאה

 ןיא םיבוט םימי געט 2 ןופ גהנמ רעקיז
 ןייא ןוא (ץראל ץוח) רעדנעל-תולג יד

 ןטימ) לארשי:ץרא ןיא בוט-םוי גָאט

 -לַאהעג טרעוו (הנשה שאר ןופ םַאנסיוא

 טנייה ןלעטש רימ םגה ,טנייה זיב ןט
 ןעז ןטיול טשינ שדוח שאר םעד טסעפ

 רימ רָאנ (הייאר יּפ לע) הנבל עיינ יד
 לע) רעדנעלַאק ןטנכערעגסיוא ןַא ןבָאה

 רעד זַא ,ןעמונעגנָא זיא סע .(ןובשח יּפ
 -עג ןיא רעטכייל זיא בוט-םוי גָאט רעט2
 ַא ןייז רבוק ןיא לשמל יװ .ןכאז עסיוו

 לייט ןיא טָאה גנוגעווַאב-םרָאפער יד .תמ

 ,בוט-םוי גָאט ןט9 םעד טפַאשעגּפָא רעטרע
 זיב ןטלַאה ןדיי עשיסקָאדָאטרָא יד ןגעקאד
 ,ינש בוט-םוי םעד טנייה

 ןדיי ייב ןעמָאנ-ךענאזרעפ בֹוט םוי
 ןשטנעמ רַאפ בוט-םוי ןעמָאנ ןקיזָאד םעד

 ןטייצ ערעטלע יד ןיא ןיוש רימ ןעניפעג

 "שטייד ןופ רעדנעל יד ןיא .עינַאּפש ןיא
 םעד טצונַאב ןעמ טָאה ןלױּפ ןוא דנַאל

 "ןַאמּפיל, טימ ןעמַאזוצ ןטסיײמַא ןעמָאנ
 ןַאמּפיל בוט-םוי יבר ןגעוו ;?עּפיל,, רעדָא

 -םוי יבר ןגעוו ;!ןזיוהלימ,, עז ןזיוהלימ
 ,"רעלעה,, עז רעלעה בוט

 -ַאב ילבשיא םהרבא ןב בוט םוי
 ןעמָאנתובת-ישאר ןטימ ךיוא טנַאק

 רעטשרע רעד ןיא טבעלעג ;?אבטיר,
 -ַאּפש ןיא טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טפלעה

 -ירעד) אליוועס טדָאטש רעד ןיא עינ
 ןופ דימלת ;('ילבשיא, רע טסייה רעב
 יבר ןוא (א"בשר) תרדא ןב המלש יבר

 ענייז טימ טנַאקַאב ;(ה"אר) יולה ןרהא

 ;א'בטירה ישודיח ס'ש ףיוא םירפס
 -עדנַא ייר ַא ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע
 "כזה רפס,, םעד ייז ןשיווצ ,םירפס ער

 ןופ תוגשה יד ןרעפטנערַאפ וצ ?!ןור

 ,םייבמר ןפיוא די'י'באר

 -קילייה (םירוּפכה םוי) רוּפכ םוי
 ,תינעת ןוא גָאט -רעייפ רעשידיי רעטס

 טביוה ,ירשת שדוח ןיא גָאט ןט10 םעד
 ןפיוא ןט9 ןופ טכַאנ רעד טימ ןָא ךיז

 ג"כ ארקיו שמוח ןיא .ירשת ןופ ןט0

 רעט10 רעד זַא טגָאזעג םעד ןגעוו טרעוו

 -ןּפכה םוי זיא (ירשת) שדוח ןט7 ןיא גָאט
 ,דניז יד ןבעגרַאפ ןופ גָאט רעד ,םיר

 ךיז ףראד ןעמ ,םכיתושפנ תא םתינעו

 טשינ רָאט ןעמ ,גָאט םעד ןיא ןקינייּפ
 -כעה רעד ,ןותבש תבש ,טעברַא ןייק ןָאט

 ז"ט ארקיו שמוח ןיא ,גָאט-ור רעטס

 זיא גָאט ןקיזָאד ןיא זַא ,טגָאזעג טרעוו

 שדוק ןיא ןעגנאגעגניירַא לודג ןהכ רעד

 ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ ןטעב וצ םישדקה
 טכַארבעג טָאה ןעמ ןוא ,לארשי קלָאפ
 (םיריעש) ןגיצ ייווצ ךיוא תונברק ץוחַא

 טָאג רַאפ ןייז וצ בירקמ ףיוא םענייא

 רבדמ יד ןיא ןקישוצקעװַא םענייא ןוא

 ַא ןופ ןפרָאװעגּפָארַא םיא טָאה ןעמ ואוו
 "עג טָאה סָאד ;טױטעג ןוא גרַאב ןכיוה
 .(('לזאזע, עז) '"לזאזעל ריעש., ןסייה

 רעד ןיא ןדנוברַאפ ןענעז רוּפכ םוי טימ
 "סנבעל ןשידיי ןוא עיגילער עשידיי

 -יולג ןוא םיגהנמ ןוא םיניד ליפ רעגייטש
 טנכערַאפ טרעוו רוּפכ םוי לייוז ,ןעגנוב

 -רַאפ ןרעוו למיה ןיא ןעוו גָאט רעד סלא

 טסייה י'רּפכ,,)) שטנעמ ןופ דניז יד ןבעג
 גָאט ןקיזָאד ןיא ןוא ('?גנובעגרַאפ-דניז,

 רעד ,םתחנ ,ןסָאלשַאב למיה ןיא טרעוו
 םיא טימ סָאװ ,שטנעמ ןדעי ןופ לרוג

 .רָאי םעיינ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעשעג לָאז
 םוי ברע ,רוּפכ:םוי רַאפ גָאט רעד ןיוש
 ַא .טייקכעלרעייפ עסיוועג ַא טָאה ,רוּפכ

 עז) תורּפכ ןגָאלשעג טרעוו רעירפ טכַאנ

 -גיא רוּפכ םוי ברע ,(''תורּפכ,, טרָאװכוז
 ןיא לבוט ךיז ןדיי עמורפ ןענעז ירפרעד
 -למ ןגָאלש ךיז ןזָאל ןדיי לייט ןוא ,הוקמ
 ידכ ,שרדמה תיב ןיא רעדָא לוש ןיא תוק
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 -ּפָא ייז ןלָאז טקידניזעג ייז ןבָאה רעמָאט
 ,גָאטײב .דניז יד רַאפ טימרעד ןעמוק
 ןעמ טסע ,רעגייזַא 12 םורַא ךעלנייוועג

 ןוא שיפ ץוחא ןוא ,הדועס עכעלרעייפ ַא
 ,ךעלּפערק ןסע וצ גהנמ רעד זיא שיילפ

 "םוי ברע ןיא ןסע סָאד זיא טּפיוהרעביא
 הנשה שאר ארמג יד ןוא ,הוצמ ַא רוּפכ

 ױזַא זיא רוּפכ םוי ברע ןסע זַא ,טגָאז 'ט
 ןיא .,רוּפכ-םוי ןיא טסַאפעג יוװ ךיילג

 עטנַאקַאב וצ ןעמ טייג רוּפכ םוי ברע
 עכלעוו טימ ,עכלעזַא וצ סרעדנוזַאב ןוא
 טעב ןעמ ןוא ,טגירקעצ ןעוועג זיא ןעמ
 ַא ךיז טשטניו ןעמ ןוא ,רעביא ךיז

 ןיא סולשַאב ןטוג ַא) "'הבוט המיתח,

 ןיא החנמ ןעמ טנעװַאד טכַאנרַאפ ,(למיה
 "םוי יד ןיוש ןעמ טגָאז החנמ וצ ןוא ,לוש

 ,"אטח לע,, ןוא ייונמשא ,, ןופ יודיו רוּפכ

 טסע ןעמ ןוא םײהַא ןעמ טייג רעכַאנ
 ןעמ סָאװ ,טייצלָאמ ןטכייל ַא טכַאנרַאפ

 -נע סָאװ) ''תקספמה הדועס ,, יד טפור
 ןָא ךיז טביוה סע( ןוא ןסע סָאד טקיד

 טדניצ הדועס רעד ךָאנ ,(ןטסַאפ סָאד

 זיא סע עכלעוו ןשיווצ .טכיל יורפ יד זָא

 ךיז לָאז סָאװ ,טכיל עסיורג ןייא ןַארַאפ

 -םוי יאצומ זיב תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןענערב
 ךיוא ןעמ טקיש טכיל עגנַאל ַאזַא ;רוּפכ

 -המשנ יד ,, ריא טפור ןעמ ןוא לוש ןיא
 ןשטנעב יורפ יד ןוא ןַאמ רעד .י"טכיל
 טײג ןעמ ןוא רעדניק ערעייז טלָאמעד

 םעד טימ ךיוא טמענ ןַאמ רעד .לוש ןיא

 ץנַאג ַא ןופ םאנסיוא ןיא לייוו ,תילט
 "עג טכַאניב ךיוא רוּפכ םוי טרעו רָאי

 "ענ ןדיי עמורפ רָאג .תילט ןיא טנוװַאד
 סָאװ ,דמעה סייו ַא ,לטיק ַא טימ ןעמ
 סָאד :תמ ַא ןופ םיכירכת יד טנָאמדעד
 ןוא ,טיוט ןיא ךיז ןענַאמרעד וצ ידכ זיא
 ןייג ןעמ לָאז רוּפכ םוי ןיא לייוו ךיוא

 -ןייר ןופ לָאבמיס םעד ,סייוו ןָאטעגנָא
 -נָא טרעוו רוּפכ םוי ןופ טכַאנ יד .טייק
 ןיא לייו ,?טכַאנירדנ לכ, יד ןפורעג
 לכ, טימ הלפת יד ןָא ךיז טביוה לוש
 רעד טימ טגָאזעג טרעװ סָאװ ,י'ירדג

 -ָאלעמ רעדנריר רעקירעיורט רעטנַאקַאב
 הלפת רעד רַאפ .('ירדנ לכ, עז) עיד

 יו ,תוליפת ערעדנַא ךָאנ ןעמ טגָאז

 סיוא טפור'מ ןוא ,םיקוסּפ ,י'הכז הליפת,

 "גנורעלקרעד,, ַא ,"םוקמה תעד לע, םעד

 יד טימ ןעמַאװצ ןענעװַאד ןגעמ וצ

 ירדנ לכ ךָאנ .עקידניז טימ ,?םיניירבע.
 טגָאז ןעמ ןוא בירעמ טנוואדעג טרעוו

 ךיז ןענעז ןדיי עמורפ ךס ַא .תוחילס

 ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ןייז וצ ףיוא גהונ

 ןעמוק סנגרָאמוצ .םילהת ןגָאז ןוא לוש

 גָאט ןצנַאג ַא טנװַאד ןעמ .לוש ןיא עלַא

 -חש) תוליפת עכעלנייוועג יד ץוחַא ןוא

 רוּפכ םוי טרעוו (החנמ ןוא ףסומ ,תיר

 ןופ הלפת יד ךיוא טכַאנרַאפ טנוװַאדעג

 -עג טרעװ ףסומ וצ .(ןסילש) !!הליענ,

 ןוא ייהדובע., טסייה סָאװ ,טויּפ ַא טגָאז

 רעד יו ןבירשַאב טרעװ סע ןכלעוו ןיא

 בירקמ שדקמה תיב ןיא טָאה לודג ןהכ

 ,''הדובע;, עז) תונברק רוּפכ םוי יד ןעוועג

 חעיקת ןייא ןזָאלבעג טרעוו הליענ ךָאנ
 "ָאװ ַא ןעמ טנוװַאד רעכַאנ ,רפוש ןטימ
 ןסע םייהַא טייג ןעמ ןוא בירעמ ןקידנכ

 ןיא -- .תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןטסַאפ ךָאנ
 עלַא טכַארבעג ןרעװ אמוי אתכסמ רעד

 רָאט םיניד יד טיול .רוּפכ םוי ןופ םיניד
 ןסע רָאנ טשינ רוּפכ םוי ןיא טשינ ןעמ

 "על ןגארט טשינ ךיוא רָאנ ןעקנירט ןוא

 רעד ןיא .המודכו ךיז ןשַאו ,ךיש ענרעד
 -ַאב ןרעו אמוי ןופ ארמג ןוא הנשמ
 ,ןשטנעמ עקנארק ןגעוו ןגארפ יד טכַארט
 -- .לוּפכ םוי ןיא ןסע ָאי ןגעמ ייז ןעוו
 טרעוו ארמג ןוא הנשמ רעבלעז רעד ןיא
 ןרעװ דניז עלַא טשינ זַא ,ןזיוועגנָא ךיוא
 סָאװ דניז זַא ןוא ,ןבעגרַאפ רוּפכיםוי ןיא
 שטנעמ ןשייווצ ןגעק טייגאב שטנעמ ןייא
 טשינ רוּפכ םוי זיא (ורבחל םדא ןיבש)
 םעד רעביא רעירפ טעב ןעמ ןדייס ,רּפכמ
 רעד ןיא .'ח קרּפ אמוי) שנעמ ןטייווצ
 ןביושַאב ךיוא טרעוו ארמג ןוא הנשמ
 שדקמה תיב ןיא טָאה לודג ןהֹכ רעד יו
 ןעגנורעייפ-רוּפכ-םוי עלַא יד טריפעגכרוד
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 רע יוו ןוא ,לארשי קלָאפ םעד רַאפ ןוא
 טגָאזעגסיױרא םישדקה שדק ןיא טָאה
 הנשמ רעד ןיא .שוריפב ןעמָאנ סטָאג

 יבר אישנ רעד טגָאז תינעת אתכסמ ףוס

 "עג זיא רוּפכ םוי זַא ,לאילמג ןב ןועמש
 ףשידיי יד ןכלעוו ןיא ,בוט-םוי א ןעוו
 ןוא ןסייוו ןיא ןָאטנָא ךיז ןגעלפ רעטכעט

 ןוא ןצנַאט ןוא רענטרעג יד ןיא ןײגסױרַא
 "ודיש ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז טלָאמעד

 -ּמכ,, ,י"ירדנ לכ,, רעטרעווכוז עז -- .םיכ

 רעד ןיא -- ."הדובע,, ,"הליענ,/ ,"תור
 ןרָאפ וצ גהנמ רעד זיא טלעו רעשידיסה
 טרעוו רעכלעוו ,ןיבר םוצ רוּפכ םוי ףיוא
 "ומ ;לודג ןהכ רעד לָאמַא יװ טכַארטַאב
 יד ןצנַאט הדועס רעד ךָאנ רוּפכ םוי יאצ

 יבר רעד ןוא ןיבר ןטימ ןעמַאזוצ םידיסח

 ןבָאה ןלָאז ייז זַא וצ ןעמלַא שטניוו
 םיטרּפ -- .רָאי טוג ַא ןטעבעגסיוא ךיז
 םימי/ עז רוּפיכ םוי ןופ םיגהנמ ןגעוו

 ,ןונגע ןופ ?םיארונ

 ,(רוּפכ םוי רעניילק) ןטק רופכ םוי
 עכלעוו ,וריבודרוק השמ יבר לבוקמ רעד
 -נוהרָאי ןט16 ןיא תפצ ןיא טבעלעג טָאה

 ןדעי ןטסַאפ וצ טריפעגנייא טָאה ,טרעד

 תינעת םעד טָאה רע ןוא ,שדוח שאר ברע
 היעשי יבר .ןטק רוּפכ םוי ןפורעגנָא
 "ידיסח,, יד זַא היילש ןיא טגנערב ץיוורוה

 ברע ןטסַאפ וצ גהונ ךיז ןענעז "ןוילע

 "תמ ךיז ןענעז ,הבושת ןָאט ,שדוח שאר
 ייב זיא סע ןוא ןייוועג סורג טימ הדוז
 ףיוא ןַארַאפ ןענעז סע .רוּפכ םוי יו ייז
 תוחילס ןוא םיטויּפ ךיוא ןטק רוּפכ םוי

 רָאג ןַארַאפ ןענעז טנייה ךיוא .ןגָאז םוצ

 שדוח שאר ברע ןטסַאפ סָאװ ,ןדיי עמורפ

 ןטק רוּפכ םוי סלַא

 טײטשַאב ,דעומ רדס ןיא אתכסמ אמֹוי
 ןוא ילבב ארמג ןוא אתפסות ,הנשמ ןופ
 "ות רעד ןיא) םיקרּפ 8 טָאה ,ימלשורי
 ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ;(0 רָאנ אתפס
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 םיקרפ עטשרע יד ןיא ןוא ,רוּפכ םוי
 לודג ןהכ רעד יו טלייצרעד טרעוו
 יד שדקמה תיב ןיא טריפעגכרוד טָאה
 "אמוי ןעמָאנ רעד .הדובע רוּפכ םוי

 שיאעמַארַא ןיא טָאה רוּפכ םוי לייוו זיא

 רעסיורג רעד) 'יאבר אמוי,, ןסייהעג
 ,(גָאט

 ."םזינעלעה ,, ,י"דנאלכירג, עז ןֹוי

 ןופ ךיוא ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ הנוי
 ;יתמא ןופ ןוז ;ך""נת ןיא רפס-רשע:ירת
 זַא טלייצרעד טרעוװ דיי 'ב םיכלמ ןיא

 רע זַא ןוא רפח תג ןופ ןעוועג זיא רע
 ןופ טייצ רעד ןיא טגָאזעג תואיבנ טָאה

 סָאד -- ןט2 םעד םעברי לארשי ךלמ
 זיא ןוא ,ךעלטיּפַאק 4 טָאה הנוי רפס

 -קרעמ יד ןופ רענייא טלַאהניא ןייז טיול

 טרעװ סע .םירפס-ך"נת עטסקידריוװ
 טגָאזעג טָאה טָאג יװ טלייצרעד טרָאד
 "יואוונייא יד וצ ןייג לָאז רע זַא הנוי וצ

 -טּפיוה) הוננ טָאטש רעסיורג רעד ןופ רענ
 ןוא ןפָארטש ייז ןיא (רושא ןופ טָאטש
 סָאד טָאה הנוי ,דניז ערעייז רַאפ ןענרָאװ

 וצ קעװַא זיא רע .ןָאט טלָאװעג טשינ

 טצעזעגניירַא ךיז ןוא ופי טָאטש-םי רעד

 ןייק "טָאג רַאפ ןפולטנַא , וצ ףיש ַא ןיא
 ןעוועג ןיוש זיא ףיש יד ןעו .שישרת
 -וטש רעקרַאטש ַא ןרָאװעג זיא םי ןפיוא

 םייב ןטלַאהעג טָאה ףיש יד ןוא טנוו-םער
 בר) ןַאטיּפַאקקספיש רעד  ,ןייגרעטנוא
 ןבָאה (םיחלמ) ןסָארטַאמ יד ןוא (לבוחה
 דלוש סנעמעו ןסיוו וצ לרוג ןפרָאװעג
 ףיוא ןלַאפעג זיא לרוג רעד ןוא ,זיא סָאד
 ןיא ןעוועג הדומ ךיז טָאה רעכלעוו ,הנוי
 -עג טָאה רע ןוא ,טָאג ןופ ןפיולטנַא ןייז

 ןיא ןפראווניירא םיא ןסָארטַאמ יד ןסייה
 םי ןיא .ןָאטעג יוזא ןבָאה ייז .,רעסַאװ
 רעכלעוו ,הנוי ןעגנולשעגנייא שיפ ַא טָאה
 ללּפתמ שיפ ןופ ךיוב ןיא קידנעייז טָאה
 טלָאמעד טָאה שיפ רעד ;טָאג וצ ןעוועג

 -בי רעד ףיוא קירוצ הנוי ןגיּפשעגסיױא
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 הוננ ןייק קעװַא טלָאמעד זיא הנוי ,הש

 ןעמָאנ ןיא רעניואוונייא יד טגָאזעג ןוא
 ןרעוװ געט 40 ןיא טעװ הוננ זַא ,טָאג ןופ

 -גרעה רעניואוונייא-הוננ יד .טעטכינרַאפ
 הבושת ןבָאה ,הרושב עטכעלש יד קיד

 טריפעגסיוא טשינ טָאה טָאג ןוא .,ןָאטעג
 רע ,ןסָארדרַאפ הנוי טָאה סָאד .הרזג יד
 יד ואוו ,טָאטש רעד רעטנוא סױרַא זיא
 טָאה טָאג .טנערבעג קרַאטש טָאה ןוז
 טַאלב ןסיורג ַא ןצארּפשסורַא טזָאלעג

 ןבָאה לָאז רע ,ּפָאק סהנוי רעביא (ןויקק)
 "ןוז רעד ןגעק םיא ןלעטשרַאפ וצ ןטָאש
 ,טיירפרעד טימרעד ךיז טָאה הנוי ,ץיה

 -רַאפ טאלב סָאד זיא סנגרָאמוצ רעבָא

 טָאה ץיה-ןוז יד ןוא ,ןרָאװעג טקלעוו

 ךיז טָאה איבנ רעד ןוא ,טקינײּפעג ןהנוי

 טָאג טָאה ףיורעד .טעגרעעג ןופרעד

 ףיוא תונמחר טסָאה וד., ;הנוי וצ טגָאזעג
 טשינ טסָאה וד ןכלעוו ףיוא ,טַאלב םעד

 רָאנ טריטסיזקע סָאװ ןוא !טעוװערָאהעג
 יװ ןוא ,טכַאנ רעביא ,טייצ עצרוק ַא

 רעד ףיוא ןבָאה תונמחר טשינ ךיא לָאז
 ךס ַא טָאה סָאװ הוננ טָאטש רעסיורג

 סע -- .'תומהב ךס ַא ןוא ןשטנעמ
 הנוי רפס ןופ ןיז רעד זַא ןזיוועגנָא טרעוו

 שטנעמ רעד זַא ,סנטשרע ;ןזייוו וצ זיא
 ,סנטייווצ ,טָאג רַאפ ןפױלטנַא טשינ ןָאק

 ןופ גנוטכינרַאפ יד טשינ ליוו טָאג זַא

 טינ ןענעז ייז וליפַא ,ןשטנעמ עקידניז
 -ידיי-טינ ַא ןעוועג זיא הוננ) ןדיי ןייק
 הבושת ןלָאז ייז זַא ,ליוו רָאנ ,(טָאטש עש

 טָאה תומהב ףיוא ךיוא זַא ןוא ,ןָאט
 וצ גהנמ ַא זיא סע -- .תונמחר טָאג
 םעד ריטפמ סלַא החנמ וצ רוּפכ םוי ןגָאז

 רעבירעד סע טפור ןעמ ןוא ,הנוי רפס
 ןיוש טכארבעג טרעוו סָאד) הנוי-ריטפמ

 זיא סע ;א"ל הליגמ ארמג רעד ןיא

 רעד ןייז סָאד זַא ,ןביולג רעד ןַארַאפ

 ןבָאה וצ הלוגס ַא זיא הנוי ריטפמ לעב

 ןַארַאפ זיא םי ןיא ופי ןבעל -- ,רעדניק
 ,זיא עדנעגעל יד ןוא טרָא שימרוטש ַא

 ןפרָאװעגניירא ןסָארטַאמ יד ןבָאה ָאד זַא

 טניה) רפחה תג ןיא -- .םי ןיא הנוי

 םעד ןעמ טזייוו ('"דאהסאמ,, סע טסייה
 רערעדנַא ןַא טיול .איבנה הנוי ןופ רבק

 רעד ןבעל רבק ןייז ךיז טניפעג עדנעגעל

 -- .(לוסָאמ ייב) הוננ טָאטש רעקילָאמַא

 רעד וצ אובמ ןיא עז הנוי רפס ןגעוו
 אנהכ םהרבא ןופ הנוי רפס ןופ עבַאגסיױא
 .(1907 ,וועיק)

 ."חאנג,, טרָאװכוז עז חאנג ןבא הנוי

 ןיא לארשי-ץרא ןיא ארומא יבר ,הנוי
 רעטָאפ רעד ,םיארומא יד ןופ רוד ןט4
 ןַארַאפ :ןנחוי יבר ןופ דימלת ,ינמ יבר ןופ

 רדסמ רעד ןעוועג זיא רע זַא גנוניימ ַא
 -עג ןרעו תוכלה ענייז ;ימלשורי ןופ

 יד ןרעטרע ליפ ןיא ימלשורי ןיא טכַארב
 יפיקת,, םיא טפור ג"כ תינעת ןיא ארמג
 רע ןעוו זַא ,טלייצרעד ןוא יילארשי ץראד
 ,ןגער ןעמוקעג זיא ןעוועג ללּפתמ טָאה

 ןיא ןברָאטשעג) ונבר ,דיסהה הנוי
 לעב ,קסוּפ ,(1263 ,עינַאּפש ןיא ,ָאדעלָאט

 הנוי ונבר, ןפורעג ךיוא טרעוו ,רסומ

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע לייוו !"ידנוריגמ
 ַא טימ טריפעגנָא טָאה רע .אנָארעג ןיא
 זיא םידימלת ענייז ןופ רענייא :הבישי
 (א"בשר) תרדא ןב המלש יבר ןעוועג

 ןופ רענגעק רעפרַאש ַא ןעוועג זיא רע

 ןגעק ןטערטעגסױרַא זיא ןוא עיפָאזָאליפ
 -ָאזָאליפ סמ"'במר םעד ןענרעל סָאװ יד
 -יימ ַא ןַארַאפ ,םיכובנ הרומ רפס ןשיפ
 רעד וצ ןעוועג םרוג טָאה רע זַא ,גנונ
 יד ךרוד םיכובנ הרומ ןופ גנונערברַאפ
 טָאה רעכַאנ .,1244 זירַאּפ ןיא ,םיחלג

 טָאה רע ןוא ,ןעמוקַאב הטרח הנוי ונבר

 ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייג וצ ןסָאלשַאב
 רעבָא .רבק סמי'במר ןפיוא הליחמ ןטעב

 ןייז ןריפוצסיוא ןזיוװַאב טשינ טָאה רע
 יּפ םעד ןעוועג רבחמ טָאה רע ,סולשאב

 / ףיוא רָאנ טקורדעג) ף"יר ןפיוא שור

 תרגא;; ןוא "הבושת ירעש, ;(תוכרב



 60 | סוטסוי--ןתנוי 59

 ףיוא ''האריה רפס,, ךיוא יו 'י'הבושתה
 ענייז .תובא אתכסמ ףיוא שוריּפ ;רסומ

 -כיוו יד וצ ןרעהעג םירפס-רסומ עקיזָאד -

 ,רוטארעטיל-רסומ רעד ןיא עטסקיט

 ענייז ןגעוו ;ךלמה לואש ןופ ןוז ןתנוי
 יד טגיזאב טָאה רע יו םישעמ עשידלעה

 'א לאומש ןיא טלייצרעד טרעו םיתשלּפ
 זיא ןדוד טפדורעג טָאה לואש ןעוו ;דיי

 טימ ןוא טייז סדוד ףיוא ןעוועג ןתנוי

 זיא סָאװ ,טפַאשטנירפ ןסָאלשעג םיא

 ?"ןתנויו דוד תבהא,, ,לָאבמיס ַא ןרָאװעג

 -שלּפ יד ןגעק המחלמ רעטצעל רעד ןיא

 ןעמַאװצ רע זיא עובלגה רה םייב םית

 טױט ןלאפעג לואש רעטָאפ ןייז טימ

 ;(א"ל 'א לאומש) דלעפטכַאלש ןפיוא
 ןופ הניק יד ןאראפ זיא יא 'ב לאומש ןיא
 יִל רצ, ;ןתנוי ןופ טיוט םעד ףיוא דוד
 ."ףתנוי יחא ךילע

 ההיתתמ ןופ ןז יאנומשה ןתנוי
 הדוהי ןעוו :יבכמה הדוהי ןופ רעדורב
 רעד ןגעק טכאלש רעד ןיא ןלַאפעג זיא
 ,עיריס ןופ ךלמ םעד סוכויטנַא ןופ ײמרַא

 טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ 161 רָאי)
 רעשידיי ןרָאװעג ןתנוי זיא (גנונעכער
 רע ןוא ,טרָא ןייז ףיוא רעריפ-רעטילימ
 ףמַאק-סגנואיײרפַאב םעד טריפעג טָאה
 יד טצונעגסיוא טָאה רע .עיריס ןגעק

 "יס ןיא תוקולחמ-עיטסַאניד עכעלרעניא

 ;לארשי-ץרא טיירפַאב טָאה רע ןוא עיר
 "יפ ןוא לודג ןהכ ןרָאװעג ךיוא זיא רע

 רעשרעה רעשיריס רעד :;ןדיי ןופ רער
 ךיז וצ טראנעגניירא םיא טָאה ןאפירט
 (140 רָאי ןיא טעדרָאמעד םיא ןיא
 רע ןוא ,רָאי 20 טשרעהעג טָאה ןתנוי
 עשידיי יד טקיטסעפַאב שיטקַאפ טָאה
 זיא רע .ףמַאק-םיאנומשח ןיא טייהיירפ
 ןופ לודג ןהכ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא

 לײט טיולו עיטסַאניד-םיאנומשח רעד

 ,(יבכמה הדוהי ןעוועג סע זיא ןעגנוניימ
 לודג ןהכ ןרָאװעג זיא טיוט סנתנוי ךָאנ
 ןףועמש רעדורב ןייז רעריפ רעשידיי ןוא

 ןופ רעטסערג רעד לֹאיזוע ןב ןתנוי
 רָאי 80 ךרעל) ןקזה ללה ןופ םידימלת יד
 ;(גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ
 ןגעו טליצרעד טרעװ ח"כ הכוס ןיא
 ןיא ןעוועג קסוע טָאה רע ןעוו זַא ,םיא

 "רךָאפ זיא סָאװ לגיופ רעדעי זיא הרות
 "עג טנערברַאפ םיא רעביא ןגיולפעגייב

 טשינ םיא ןופ זיא תוכלה ןייק :;ןרָאװ
 אבב ןיא ,טרָא ןייא ןיא רעסיוא ,ןבילבעג
 ארמג יד :השורי ַא ןגעו ד"לק ארתב
 טכַאמעג טָאה רע זַא ,טגָאז 'ג הליגמ ןיא
 ;םיאיבנ ףיוא םוגרת ןשיאעמַארַא םעד
 טרָאװכוז עז לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת ןגעוו
 ,"םוגרת,

 ןיא ןברָאטשעג לענול ןופ ןתנוי
 ןופ רעגנעהנָא ;(1208 ךרעל ךיירקנַארפ

 ןענַאטשעג זיא רע ןעמעוו טימ ,םייבמר
 םעד) גנודניברַאפ-תובושתו-תולַאש ןיא

 "גוא ;(''לינול ימכחל תובושת,, סמ'יבמר
 ןבא לאומש יבר טָאה סולפנייא ןייז רעט

 "םיכובנ הרומ,, םעד טצעזרעביא ןובת
 . טימ ןעמַאזוצ טָאה רע :שיאערבעה ףיוא
 טצעזאב ךיז ךיירקנארפ ןופ םימכח 0
 רעד םיא ןופ ןַארַאפ ;לארשי-ץרא ןיא
 ,ןילוח ןוא ןיבוריע וצ ף"יר ןפיוא שוריּפ
 ,ף"יר ןטימ ןעמיזוצ טקורדעג

 -יה רעשידי הירבט ןופ סוטסוי
 יד ןגעק רעריפ-םיאנק ןוא עקירָאטס

 המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעמיור
 ַא ןעוועג זיא רע :!ינש תיב ןברח ןופ
 רעכלעוו ,סויואלפ ףסוי ןופ רענגעק
 -ָאיבָאטיױא , ןייז ןיא םיא ןגעוו ןביירש
 עשידיי ַא טסַאפרַאפ טָאה רע ;'עיפַארג
 "נַאגעג ןריולרַאפ זיא עכלעוו ,עטכישעג
 סויואלפ ייב טנָאמרעד טרעוװ ןוא ןעג

 -ָאפ-ןכריק עכעלטסירק יד ייב ךיוא ןוא
 רע :;סומינָארעיה ןוא סויבעזייא סרעס'

 -ערבעה ןיא ןסייהעג ךעלניישראוו טָאה

 ןײטַאל ןיא זיא סָאװ ,"קודצ, שיא

 ,?.טוטסוי,
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 ןיא לארשי-ץרא ןיא ארומא יבר ,יסֹוי
 תוכלה סנעמעוו ,םיארומַא ןופ רוד ןט4

 ןיא רעטרע ליפ רעייז ןיא ןַארַאפ ןענעז

 ;ילבב ןיא ךיוא לָאמליײט ןוא ימלשורי
 "ורי ןיא ;הנוי יבר ןעוועג זיא רבח ןייז

 רע זַא ,טלייצרעד טרעוו 'ג ןישודק ימלש
 םעד עירדנַאסקעלַא ןייק טקישעג טָאה
 -עומ ירדס) שדוחה שודיק ןופ ןובשח
 ןבָאה רע לָאז ןעגנוניימ לייט טיול ;(תוד

 עז ;ימלשורי דומלת םעד ןעוועג רדסמ
 "ג קלח 'י'וישרודו רוד רוד,, סייוו

 -שי-ץרא ןיא אנת יבר ,ילילנה יסוי
 ,טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ ביױהנָא ןיא ,לאר

 :עשוהי יבר ןוא רזעילא יבר ןופ רבח
 הנשמ רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז תוחלה ענייז

 ,רע טגָאז ג"ייק ןילוח ןיא :תותיירב ןוא
 -יא רעד) רתומ זיא בלחב ףוע רשב זַא
 "יילפ ןסע טשינ ןוא ןכָאק טשינ ןופ רוס
 קיטליג טשינ ןזיא עקיכלימ טימ עקיש

 'ט ארקיו שרדמ ןיא ;(שיילפ-ףוע ףיוא
 ,םולש ןופ טייקסיורג רעד ןגעוו רע טנרעל

 רעד ןיא אנת יבר ,אתפלח ןב יסוי
 ;טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טפלעה רעטפ
 רעד ןיא טנַאקַאב ;אביקע יבר ןופ דימלת
 "ָאנ םתס ןייז טימ תותיירב ןוא הנשמ

 ,ריאמ יבר ןופ רבח ;"יסוי יבר, ןעמ
 -עג טָאה רע ;ןועמש יבר ןוא הדוהי יבר
 -ױר יד ;("ס אמוי) לבב ןופ טמַאטש
 ןייק ןבירטרַאפ םיא טָאה גנוריגער עשימ
 רעכַאנ טָאה רע ואוו (גיל תבש) ירוּפצ

 סע ;(ב"ל ןירדהנס) הבישי ַא טריפעג
 טגעלפ איבנה והילַא זַא ,טלייצרעד טרעוו
 ענייז ;(ג'יק ןירדחנס) םיא וצ ןעמוק

 -יירב ןוא הנשמ ןיא ןַארַאפ ןענעז תוכלה
 רע זַא רע טלייצרעד 'ג תוכרב ןיא :תֹות

 -רוח ןופ רענייא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא

 טרעהעג טָאה רע ןוא םילשורי ןופ תוב
 יד ףיוא טגָאלקעג טָאה סָאװ ,לוק תב ַא

 ןיא ;ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז סָאװ ,ןדיי
 דבכמ זיא סֶע רעוו זַא רע טגָאז 'ד תובא

 ןיא ;ןשטנעמ ןופ טרעעג טרעוו הרות יד
 -נייק זַא ,טרָאװ ןייז ןַארַאפ זיא 'ה הכוס

 ףיוא ּפָארַא טשינ הניכש יד זיא לָאמ
 טשינ ןענעז והילא ןוא השמ ןוא דרע רעד

 טשטייט טרָאד ארמג יד) למיה ןיא ףיורא

 תינעת ןיא ;(טרָאװ עקיזָאד סָאד ןייא
 "כמ זיא טרָא סָאד טשינ רע טגָאז איכ
 זיא שטנעמ רעד רָאנ ,שטנעמ םעד דכ

 טרעוו ב"'פ תומבי ןיא י!טרָא סָאד דבכמ
 -עג רבחמ טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו טגָאזעג
 -קינָארכ עשירָאטסיה עטלַא סָאד ןעוו

 רדס,/ טרָאװכוז עז) ?םלוע רדס,, רפס

 -וכיו טכַארבעג ןרעװ שרדמ ןיא ;(''םלוע
 -טשינ ַא טימ טָאהעג טָאה רע סָאװ םיח
 ןעוועג זיא רע ;אנורטמ ַא ,יורפ רעשידיי
 (ה"יק תבש) ןיז 8 ןופ רעטָאפ רעד

 "שי יבר ןעוועג זיא רעטסנעעזעגנָא רעד

 .יסוי יברב לאעמ

 עטשרע יד ןופ רענייא ןנחוי ןב יסוי
 "יטסייג ,(''תוגוז,, טרָאװכוז עז) !יתוגוז;

 רעד ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ רעריפ רעק
 רבח ;דנַאטשפיוא םינומשח ןופ .טייצ

 טרעוו רע :הדרצ שיא רזעוי ןב יסוי ןופ
 טרעוו 'א תובא ןיא ;םילשורי שיא ןפורעג
 סונגיטנַא ןעוועג זיא יבר ןייז זַא טגָאזעג

 טכַארבעג טרעוז 'א תובא ןיא ;וכוס שיא
 זותּפ ךתיב יהי, טרָאװ סָאד םיא ןופ
 הברת לאו ךתיב ינב םיינע יהיו החורל -

 ןפָא ןייז לָאז זיוה ןייד) 'יהשא םִע החיש
 "ניײרַא יד ןייז ןלָאז טײלמערָא יד ,טיירב
 טינ טסלָאז ןוא ,זיוה ןייד ןיא רעייג

 ייורפ רעד טימ ךס ַא ןדער

 עטשרע יד ןופ םותיה יסוי ןב יסוי
 ןיא טבעלעג טָאה רע ;םירבחמ-םיטויּפ

 "ץרא ןיא טרעדנוהרָאי ןט7 ןופ ביױהנָא
 םעד ןופ רבחמ רעד ןייז לָאז רע :לארשי

 ףסומ וצ טגָאז ןעמ סָאװ הדובע טויּפ
 טביירש ןעמ ;'תננוכ התא, רוּפכ םוי
 םנמא ) םיטויּפ ערעדנַא ךָאנ וצ םיא

 "ייב רוּפכ םוי יודיו וצ ייומצע וָניִמַׁשא
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 ערעטעּפש ןיא .(ערעדנַא ןוא טכַאנ

 -עג זיא רע זַא ,טכַארבעג טרעוװ ןלַאוװק

 ,ןהכ ַא ןעוו

 "תוגוז, עטשרע יר ןופ רֹועֹוי ןב יסוי
 -יפ רעקיטסייג ,(''תוגוז,, טרָאװכוז עז)
 יסוי ןופ טייצ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ רער

 ;וכוס שיא סונגיטנא ןופ דימלת ,ןנחוי ןב

 שיא) הדרצ טרָא ןופ ןעוװעג זיא רע
 יהי; :רע טגָאז 'א תובא ןיא ;(הדרצ
 קבאתמ הוהו םימכחל דעו תיב ךתיב
 -בד תא אמצב התוש הוהו םהילגר רפעב

 -נעמַאזוצ ַא ןייז לָאז זיוה ןייד) "י'םהיר

 טסלָאז ,םימכח ידימלת רַאפ טרָא-טפנוק

 "ייז ןופ ביוטש םעד טימ ןבױטשַאב ךיז

 טשרוד טימ ןעקנירט טסלָאז ןוא ,סיפ ערע
 "עג ןרעװ 'ח תוידע ןיא .(דייר ערעייז

 האמוט ןיא תוכלה לייט םיא ןופ טכארב

 "רעד טרעוו גיילק ארתב אבב ןיא ;הרהטו
 זיא רעכלעוו ןוז ַא םענייז ןגעוו טלייצ
 ףָאטעג הבושת טָאה ןוא קידניז ןעוויג

 -שא שיא,, םיא ןעמ טפור ז"מ הטוס ןיא
 ה"ס הבר תישארב שרדמ ןיא :;''תולוכ

 זיא רזעוי ןב יסוי זַא ,טלייצרעד טרעוו

 "רַאװו :םשה שודיק ףיוא ןרָאװעג טיוטעג
 רעד ןופ טייצ תורזג רעד ןיא ךעלנייש
 -םיאנומשח יד ןיא טפַאשרעה רעשיריס

 טליצרעד ךיוא טרעװו טרָאד ;ןפמַאק
 ,תורורצ שיא םיקי ןוז-רעדירב ייז ןגעוו
 ןעז ןליוו רעקירָאטסיה לייט ןעמעוו ןיא
 ---סאמיקלא לודג ןהכ ןטריזינעלעה םעד

 רעטשרע ."יוישרודו רוד רוד,, ,סייוו עז

 ,לייט

 ,לארשייץרא ןיא אנת אמסק ןב יסוי
 ,המחלמ-אבכוכ-רב רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 רעד ןיא :טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טימ ןיא
 יקרּפ ןופ קרּפ רעט6) הרות ןינק אתיירב
 םיא טיג ןעמ וליפַא זַא ,רע טגָאז (תובא
 טשינ רע טלָאװ רעמיטכייר עטסערג יד

 ;הרות ןופ טרָא ןַא ןיא רָאנ טניואוועג
 רע זַא ןעז וצ זיא ז"י הרז הדובע ןופ

 רעשימיור רעד ייב בושח ַא ןעוועג זיא

 .גנוריגער

 "ידיי ןגעוו רפס ַא ןופ ןעמָאנ ןופיסוי

 םענעש ַא ןיא ןבירשעג ,עטכישעג רעש
 -נָא טרעוו רבחמ רעד ןוא ,שיאערבעה

 "ורי ןופ ןהכה ןוירוג ןב ףסוי סלַא ןבעגעג

 ןינש תיב ןברח ןופ טייצ רעד ןיא םילש
 -כישעג עשידיי יד טביירשאב רפס סָאד
 יש תיב ןברח ןופ טייצ רעד זיב עט
 -וּפס ןבעגעגוצ ךיוא טרָאד ןענעז סע ןוא
 רעדנאסקעלַא ןגעו סעדנעגעל ןוא םיר

 "חלמ יד ,םיור ןופ גנואייטשטנא ,ןודקומ

 ;לַאבינַאה ןופ תומחלמ יד ,םיור ןופ תומ
 זיא רפס סָאד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע

 -רָאװו ,רעטעּפש ךס ַא ןרָאװעג ןבירשעג
 טרעדנוהרָאי ןט9 רעדָא ןט8 ןיא ךעלנייש

 טָאה רעכלעוו ,עילַאטיא ןיא דיי ַא ךרוד

 קרעוו יד ןופ ןעמונעג םירוּפיס-טּפיױה יד
 זיא תועט יּפ לע ןוא ,סויוואלפ ףסוי ןופ

 -אלפ ןרָאװעג ןבעגעגנָא המדקה רעד ןיא
 -לעוו) ןוירוג ןב ףסוי סלַא ןעמָאנ סעסויוו
 -ילימ רעשידיי ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכ

 רע תעשב ,(ןברח םעד תעב רעריפ-רעט
 ןוהיתתמ ןב ףסוי תמאב ןסייהעג טָאה

 רעד זַא ןרָאװעג ןזיוװַאב ךיוא זיא סע
 רעשיניײטַאל רעד ןופ טּפעשעג טָאה רבחמ

 ןטימ קרעוװ סעסויוואלפ ןופ גנוטעברַאַאב
 םיקרּפ לייט זַא ןוא ;!?סוּפיסעגע,, ןעמָאנ
 עקידרעירפ ןופ ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז

 רעטנרעלעג רעד .ןלאוק עשיאערבעה

 רעד זַא .ןזיװַאב טָאה (ריייש) טרָאּפָאּפאר
 ןהכה ףסוי ןופ הניק יד ןוא קרּפ רעטצעל

 םהרבא יבר ןופ ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא
 -גוהרָאי ןט12 ןיא עינַאּפש ןיא דוד ןב
 "נַא ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ןוא טרעד
 ;טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ ןבַאגוצ ערעד
 "ראפ עכעלטסנידסעטָאג,, ןייז ןיא ץנוצ
 רילקה רזעלא יבר ןיוש זַא טניימ ייעגערט
 ביוא ןוא ,"ןופיסוי, ןופ טסואוועק טָאה
 סָאד זיא קיטכיר זיא גנוניימ עקיזָאד יד
 ןט8 םעד רַאפ ןרָאװעג טסַאפרַאפ רפס



 ףסוי 5

 -יטאמארג רעד סלַאפנדעי ;טרעדנוהרָאי
 ,(טרעדנוהרָאי ןט10) םימת ןב שנוד רעק

 -רעטעּפש ערעדנַא ןוא יישר ,י'ךורע ,, רעד
 םיטרּפ עז .םיא ןעגנערב םישרפמ עקיד

 יד קלח ,ייוישרודו רוד רוד,, סייוו ןיא

 יד ןופ ןעגנוניימ יד טגנערב רעכלעוו

 -סגנואיטשטנַא רעד ןגעוו רעקירָאטסיה

 "אלפ ,, טרָאװכוז עז -- .ןופיסוי ןופ טייצ

 .""םויוו

 לחר ןופ ןוא ,וניבא בקעי ןופ ןוז ףסֹוי

 תורדס .,תישארב ןיא ;('ל תישארב)

 -רעד ןרעוו ,יחיו ןוא שגיו ,ץקמ ,בשיו

 רעד יוו ,ףסוי ןופ ןעגנוריסַאּפ יד טלייצ

 עלַא ןופ טַאהעג רעביל םיא טָאה רעטָאפ

 םיא ןבָאה רעדירב ענייז יו ןוא ,רעדניק

 זיא רע יװ ןוא טכענק סלַא טפיוקרַאפ

 וצ טכענק סלא םירצמ ןייק ןעמוקעגנָא

 ,םירצמ ךלמ הערּפ ןופ רש ַא ,רפיטוּפ

 םעד בילוצ יו טלייצרעד טרעװ ךָאנרעד

 "עג ףסוי זיא בייוו סרפיטוּפ ןופ לובלב

 ןוא שינעגנעפעג ןיא ןרָאװעג ןפרָאװ

 שינעטנעק ןזיװעגסױרַא רע טָאה טרָאד

 ךלמ הערּפ יו ןוא תומולח ןייז רתוּפ ןיא

 -ַאב בילוצ טיײרפַאב םיא טָאה םירצמ

 "וצ ןעמוק ןלעװ סע זַא םולח ןייז ןדייש

 "רעגנוה 7 רעכַאנ ןוא ןרָאי עטוג 7 טשרע

 ןראועג זיא ףסוי .םירצמ ףיוא ןרָאי

 "ירב ענייז ןוא ,םירצמ ןיא ךלמל הנשמ

 ןייק ןעמוקעג רעגנוה ןבילוצ ןענעז רעד

 רעצנַאג ַא ךָאנ ןוא האובת ןפיוק םירצמ

 ןבעגעג ךיז ףסוי טָאה ןעגנוריסַאּפ ייר

 ןענעז םורַא יוזא ןוא ,ןענעקרעד וצ ייז

 ןיק ןעמוקעג רעדניק ענייז ןוא בקעי
 םירצמ ןיא ןברָאטשעג זיא ףסוי .םירצמ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טיוט ןייז ךָאנ ןוא
 ינב יד ןופ (דובעש) גנוטכענקרַאפ יד
 ןענעז ןדיי יד ןעו .('א תומש) לארשי
 -טימ ונבר השמ טָאה םירצמ ןופ סױרַא
 (ג"י תומש) ףסוי ןופ רענייב יד ןעמונעג

 םכש ןיא ןעוועג רבוק ייז טָאה ןעמ ןוא

 ןעמ טזייוו טנייה ךיוא .(ד'כ עשוהי)
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 רבק רעד ;ףסוי ןופ רבק םעד םכש ייב
 ןוא רענאדעמכַאמ ךרוד טקילײהרַאפ זיא

 טרעוװ 'ה 'א םימיה ירבד ןיא -- .ןדיי
 יד ןעמונעגוצ טָאה בקעי זַא ,טלייצרעד

 ןוא ןבואר ןוז ןטסטלע ןייז ייב הרוכב

 רעד זיא ףסוי ,ףסוי וצ ןבעגעגקעוװַא ריא
 -נמו םירפא םיטבש ייווצ יד ןופ רעטָאפ

 ףמַאק רעד זא ,ןעז וצ זיא סע ןוא ,הש

 טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ

 תוכלמ ןשיוצ שדקמה תיב ןטשרע ןופ

 זיא (לארשי) םירפא תוכלמ ןוא הדוהי

 טפַאשרעה רעד ןגעוו ףמַאק רעד ןעוועג

 ןופ עדנעמַאטשּפָא יד ןופ ןדיי רעביא

 ארמג רעד ןיא ,רעטעּפש וליפַא ,ףסוי

 ןלעװ סע זַא טכַארבעג טרעוו ,ב"ינ הכוס

 ןוא דוד ןב חישמ ַא ,ןחישמ ייווצ ןייז

 ןופ םירוּפס יד םורַא --- .ףסוי ןב חישמ

 ןענַאטשטנַא רעטעּפש ןענעז ףסוי תריכמ

 ןרעו עכלעוו ,תוישעמ ןוא תודגַא ליפ

 ןיא ךיוא ןוא שרדמ ,ארמג ןיא טכארבעג
 ןפורעגנָא טרעו ףסוי -- .רשיה רפס

 רע לייוו (איק תובותכ) 'יקידצה ףסוי,
 דניז וצ ןדערנָא ךיז טזָאלעג טשינ טָאה

 ןופ תופקה יד ןיא .בייוו סרפיטוּפ ךרוד

 ןופ הפקה יד ןַארַאפ זיא הרות תחמש
 ףסוי םורַא תודגא יד ןופ --- .קידצה ףסוי

 ןטימ ןליּפש-םירוּפ ןענַאטשטנַא ןענעז
 ןיא ןענעז עכלעוו ,י'ףסוי תריכמ,, ןעמָאנ

 -ַאֹּפ רעייז ןעוועג תואחסונ ענעדישרַאפ
 דיי ייב רעלוּפ

 ןט2 ןיא לבב ןיא ארומא בר ,ףסוי
 "מוּפ ןיא הבישי שאד ,םיארומַא ןופ רוד
 ןענעז תודגא ןוא תוכלה ענייז :אתידב
 רע :ימלשורי ןוא לבב דומלת ןיא ןַארַאפ
 רע :(ז"פ אמק אבב) דנילב ןעוועג זיא
 טיול) ך"נת ןופ םוגרת ַא טכַאמעג טָאה

 "עג טָאה רע ;(םימיה ירבד ןופ רָאנ לייט
 ;(ג"י הגיגח) הבכרמ השעמ ךיוא טנרעל
 -רעוו:הדגא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ
 יו עז) "רבד אמע יאמ יזח קופ,, :רעט
 (ה"מ תוכרב ,ךיז ןריפ ןשטעמנסַאמ יד
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 זיא ןדיי ראפ) יילארשיל אתוינע האי,

 ,ערעדנַא ןוא ('ט הגיגח ,טײקמערָא ןעש

 ןוא םיארומַא עטצעל יד ןופ בר ,ףסוי
 ןיא לבב ןיא יארובס ןנבר עטשרע יד

 ןיא טכַארבעג טרעוו :טרעדנוהרָאי ןט6
 רע ערעדנַא ןוא חי תינעת) ארמג רעד
 םעד ןסָאלשעג ןבָאה לָאז רע :(רעט

 םעד ןיא טכארבעג טרעוו ;ילבב דומלת

 .ןואג ארירש בר ןופ ווירב

 -יא ןיא (1578 -- 1496) ןהכה ףסוי
 -עגכרוד ןילַא ,רעקירָאטסיה ,(עילַאט
 -יא ,רָאטקָאד ןעוועג ,םישורג ליפ טכַאמ

 ןיז :רעלעטשטפירש ןוא טצעזרעב

 "אכבה קמע, רעד זיא רפס-טפיוה
 ןייז זיב עטכישעג רעשידיי ןופ קינָארכ

 -רעמַאב טימ 1882 ןיוו טקורדעג) טייצ
 "עג ךיוא טָאה רע ;(טַאצול ןופ ןעגנוק

 יכלמו תפרצ יכלמל םימיה ירבד , ןבירש

 עיצענעװ טקורדעג) "ןאמוטוא תיב

4) 

 ,(1840 -- 1297) יֿפסכ ןבא ףסוי
 רע .ךיירקנַארּפ ןיא שרפמ ןוא ףָאזָאליפ

 ,אקָארַאמ ,עינַאּפש ןיא טזיירעג ליפ טָאה

 "עג טָאה רע ואוו ,םירצמ ןיא ןוא ץעפ

 "יא סמ"במר םעד ןפערט וצ טקנעד

 רע .עיּפָאזָאליפ ןיא ןייז קסוע ךעלקינ

 ,םירפס ליפ ץוחַא טזָאלעגרעביא טָאה

 האוצ ַא ךיוא ,די-בתכ ןיא סנטסיימ

 ןיא ;המלש ןוז ןייז רַאפ י"רסטומה רפס.,

 -יימ ענייז רעביא רע טיג רפס ןקיזָאד

 -עג זיא האווציד ;םוטנדיי רעביא ןעגנונ

 .סמאהארבייא ךרוד טקורד

 ארמג רעד ןיא אבש ריקומ ףפוי
 םיא ןגעוו: טלייצרעד טרעװ טיייק תבש
 ןוא תבש ןטיהעגּפָא רעייז טָאה רע זַא
 .ןרָאװעג ךייר רע זיא תוכז םעד ןיא

 -כוז עז םָאסקאנ ןופ אישנה ףסוי
 .""אישנ,, טרָאװ

 ןיא ןברָאטשעג קידצ ןבא ףסוי
 -ראק ןיא ןייד ,(1149 עינַאּפש ,אוואדראק
 ןייז ;ףָאזָאליפ ןוא רעטכיד :;אוואד

 ןבירשעג) !ףטק םלוע,, זיא רפס-טּפיוה

 -ערבעה ןיא טצעזרעביא ,שיבַארַא ןיא
 רעד ןוא טייקכעלטעג רעד ןגעוװו (שיא
 "חמ רעד ןכלעוו ,שטנעמ םעד ןוא טלעוו

 'שניילק ,ייןטק םלוע,, סלַא טכַארטַאב רב
 + ,4884 גיצּפייל ןענישרעד) טלעוו

 ?ױרַאק , עז ורַאק ףסוי

 -יד, עז ,(רשי) אידנק המלש ףסוי
 ,"וגידמל

 ןיא בר ,ןואג רעטמירַאב ןֹזָאר ףסוי
 ס'ש ןיא יקב רעלַאנעמָאנעּפ ,גרובַאניד

 רבחמ ,םינושאר ןוא ימלשורי ןוא ילבב

 -עג ,ם"במר ןפיוא '"חנעּפ תנפצ,, ןופ
 ,1957 ןברָאטש

 1460 - 1400 ךרעל) בֹוט טש ןב ףסוי
 "וצ ,ןשרד ןוא ףָאזָאליפ ,(עינַאּפש ןיא

 -ַאנ ,עינַאּפש ןופ גינעק םייב ץעוי טשרע
 ןכעלגינעק ןופ ןראוועג טגיטייזַאב רעכ

 "ייז ;םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ,ףיוה
 -ָאליפ רעביא) ""םיהלא דובכ,, םירפס ענ
 .ערעדנַא ןוא ,(עיפָאז

 ןפורעגנָא ןרעװ רצוי ןעמָאנ ןטימ רצֹוי
 יד וצ םיטויּפ יד ךיוא ןוא תוליפת יד
 רצוי הכרב רעד ןופ תירחש ןופ תוליפת
 טפור םיטויּפ יד .הרשע הנומש זיב רוא
 ,"םיטויּפ , טרָאװכוז עז .''תורצוי, ןעמ

 לייט ןטייווצ ןופ ןעמָאנ העד הרוי !
 -אב ?'ךורע ןחלש,, ןוא י'םירוט,, יד ןופ

 רוסיא ןופ ןגארפ ןטסיימַא טלדנַאה

 ."ךורע ןחלש., טרָאװכוז עז ;רתיהו

 .""םרוהי, עז םרֹוי

 ןוז ןטסגניא ןופ ןעמָאנ 4 -- םתוי
 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןועדג טפוש ןופ
 -רעד טרעװ 'ט םיטפוש ןיא .ןיז 0
 "רעה רעד ,ךלמיבא רעדורב ןייז יו ,טלייצ
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 סנועדג עלַא טיוטעג טָאה ,םכש ןופ רעש

 ,םתוי זיולב ןבילבעג זיא סע ןוא ,ןיז
 ךרוד טעװעטארעג ךךיז טָאה רעכלעוו
 לשמ םעד טגָאזעג טָאה רע ןוא ןפיולטנַא
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ רעמיוב יד טימ
 ןטימ רעמיוב ענעדישרַאפ וצ טשרעוצ

 ןעוו ןוא ,ייז רעביא ןשרעה וצ גאלשרָאפ

 ןייז םיכסמ .טלָאװעג טשינ טָאה רענייק
 ,םיוב-ןרָאד םוצ טדנעוװעג ךיז ייז ןבָאה

 ןרָאי יד ןיא הדוהי ןיא ךלמ םתוי (2 --

 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 738 -- 1

 םיכלמ רפס רעד .היזוע ןופ ןוז ,גנונעכער

 זיא רע זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד זייט 'ב

 םימיה ירבד ןיא ;ךלמ רעמורפ ַא ןעוועג

 -עג טָאה רע זַא טלייצרעד טרעוו זייכ 'ב

 ;רעזיה ןוא ןעגנוטסעפ טיוב

 ,('א היעשי)

 ."תומשנ תרכזה,. עז רוכֹזי

 טָאטש רעטלַא ןַא ןופ ןעמָאנ לֹאע רזי
 טָאה ריא בילוצ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא
 טנגעג רענעי ןיא לָאט רעצנַאג רעד ךיוא
 ןוא ז"י עשוהי) יילאערזי קמע., ןסייהעג

 לאערזי טָאטש יד .(רעטרע ערעדנַא

 -ָאנ ןטימ ףרָאד ןיילק ַא סע זיא טנייה)

 יד ןעוועג זיא (הלופע ןבעל ייןוערז., ןעמ
 רעד ןופ םיכלמ יד ןופ ץנעדיזער עטייווצ
 ןעועג זיא עטשרע יד) עיטסַאניד-באחא

 ישמנ ןב אוהי טָאה טרָאד ןוא ,(ןורמוש
 -למ) עיטסַאניד-באחא יד טעליוקעגסיוא
 ,"לאערזי קמע, רעד -- .(ט 'ב םיכ

 םתס ךיוא ןפורעג טנייה טרעוו רעכלעוו

 םיבושי עטלַא ליפ טָאהעג טָאה !יקמע,

 ןיא .רעירפ ןוא עשוהי ןופ טייצ רעד ןופ
 עסיורג ַא טַאהעג רע טָאה עטכישעג רעד
 ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז טרָאד ;גנוטיידַאב

 תומחלמ יד ,ארסיס ןגעק קרב :תומחלמ
 ןופ ןעײמרַא יד ןוא רעבארא יד ןשיוצ
 יד .ןטכַאלש-בלצה יעסונ יד ,ץנַאזיב
 ןקרעט ןוא ןָאעלָאּפַאנ ןשיווצ המחלמ

 | ןייז ןיא

 ! תואיבנ טגָאזעג איבנה היעשי טָאה טייצ

 ןופ המחלמ-:טלעו רעד ןיא ןטכַאלש

 רעייז ַא זיא דרע יד ,1918 -- 4
 -עג טזָאלעגּפָא זיא יז רעבָא ,ערַאבטכורפ
 ןוא ,ןרָאי רעטנזיוט ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעוו

 עכעלרעפעג ןענַאטשטנַא טרָאד ןענעז סע

 ןרק רעד טָאה 1920 רָאי ןיא .ןּפמוז

 תורבח עשידיי ערעדנַא ךיוא ןוא תמיק
 -זי קמע ןופ דרע ןלייט עסיורג טפיוקעג

 "ערג רעד זיא טייצ רעד טימ ןוא ,לאער

 -ידיי ןיא רעבירַא קמע ןופ לייט רעטס

 -יא ןַארַאפ טרָאד ןענעז טציא ,טנעה עש

 ,תודוקנ ןוא סעינָאלָאק עשידיי 00 רעב

 רפכ ,ףסוי לת ,דורח ןיע ייז ןשיווצ

 -עדנַא ןוא היבחרמ ,אפלא תיב ,לאקזחי

 סלַא טכַארטַאב טרעװ קמש רעד ןוא ,ער

 בושי ןשידיי ןטעברַא ןופ לָאבמיס רעד
 בושי ןשידיי םעד םורַא .לארשי-ץרא ןיא

 -ערבעה ליפ ןענַאטשנַא ןענעז קמע ןופ

 ,'הדובע ,קמע ,קמע; יו רעדיל עשיא

 ,ערעדנַא וא !"עגיל החונמ האב;

 ןיא טרָאװ ןקיזָאד ןופ שטייט רעד רֹוהי
 טרָאװ ןופ) ייסנייא ןרעוו, זיא שיאערבעה
 טָאה עיגילער רעשידיי רעד ןיא ;(?'דחא
 ןפירגאב ייוצ ןעמוקָאב טרָאװ סָאד

 ,טסייה סָאד ,'' 'ה דוחי, רעד זיא סנייא
 ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןביולג רעד

 רעקיזָאד רעד ןוא ,םזיאעטָאנָאמ ,טָאג
 -לַאלטימ רעשידיי רעד ןיא טרעוו ןביולג

 ."דוחיה תנומא,, ןפורעגנָא הריקח-רעט
 -יפעג סָאד זיא ףירגַאב רעטייווצ רעד --

 יורפ ַא ןוא ןָאזרעּפסנַאמ ַא ןופ ךיז ןענ

 רענייק ואוו ,טרָא טרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא
 "יצ ןרעדנוזַאב ַא ןיא ,טשינ ייז טרעטש
 ןיא ןיד ןשידיי םעד טיול .המודכו רעמ

 טימ טרעדנוזעגּפָא ךיז ןעניפעג סָאד ,דוחי
 רעד בילוצ ןטָאברַאפ ,יורפ רעדמערפ ַא

 רעד ןיא .תונז ןופ הריבע רעד רַאפ ארומ
 ךיוא ןוא ןישודיק אתכסמ ףוס הנשמ
 -יד יד ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד ןיא טרָאד
 ןוא ןטָאברַאפ זיא סע ןעוו ,דוחי ןופ םינ
 ָאי געמ ןעמ ןעוו
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 | ."ןיסחוי, עז סֹוהי

 ןופ ךיא איבנ ןופ ןעמָאנ לאקוחי
 ןיא לאקוחי איבנ םעד ןופ תואיבנ רפס
 לאקזחי ןסייהעג טָאה איבנ רעד .ךיינת
 ןופ ןעמוקעג זיא רע ןוא ןהכה יזוב ןב
 סָאד רעדייא ךָאנ לבב ןייק לארשייץרא

 ןרָאװעג בורח זיא שדקמה תיב עטשרע

 ןיכיוהי ךלמ ןטימ ןעמאזוצ ךעלניײשרַאװ

 "טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 897 ךרעל)

 48 טלַאה לאקזחי רפס סָאד .(גנונעכער

 -ףארטש עפראש ןענעז סָאד ,ךעלטיּפַאק
 ערעדנַא ייר ַא וצ ייס ןדיי וצ ייס דייר

 "רעד ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןיא .רעקלעפ
 ,האובנה תוארמ יד ןגעוו לאקזחי טלייצ
 למיה ןיא ןציז טָאג ןעזעג טָאה רע יװ
 ןיא .תויח עקילייה טימ הבכרמ ַא ףיוא

 רע טפארטש תואיבנ עקידרעטייוו ענייז
 ןוא רעטעגּפָא ןעניד רעייז רַאפ ןדיי יד

 תיב סָאד ןוא םילשורי זַא ,טגָאז רע
 ךיוא טגָאז רע ,ןרעװ בורח ןלעװו שדקמה

 "וצ ןרעו טעװ לארשי-ץרא יוז ,תואיבנ

 -עדיא יד טרעדליש ןוא טיובעגפיוא קיר

 ןשרעה טעװ סָאװ גנונעדרָא עשיטע עלַא

 -- ה"כ ךעלטיּפַאק יד ןיא .דנַאל ןיא

 ןברח םעד ףיוא תואיבנ רע טגָאז ביל

 סָאד .םירצמ ןוא ןודצ ,רוצ ,ןומע ןופ

 רע יװ גנורעדליש יד זיא זייל לטיּפַאק

 רענייב ענעקנורט לָאט ַא ןיא ןעזעג טָאה
 "וצ ןבָאה רענייב יד יו ןוא ןשטנעמ ןופ

 יו עיזיוו יד זיא סָאד ;טבעלעגפיוא קיר

 .ןבעלפיוא קירוצ טעװ קלָאפ עשידיי סָאד
 ףיוא תואיבנ יד זיא חיל לטיּפאק סָאד
 שרדמ ןוא ארמג יד סָאװ ,גוגמה ץרא גוג

 ןטייצ יד ףיוא האובנ ַא סלַא ןטכַארטַאב

 /עז) גוגמו גוג תמחלמ ןוא חישמ ןופ

 'מ לטיּפָאק ןופ .('גוגמו גוג,, טרָאװכוז

 רעד ןגעוו תואיבנ יד ןענעז ףוס םוצ זיב

 טעװ סע יוװ ,לארשייץרא ןופ גנובעלפיוא

 תיב עטיובעגפיוא-קירוצ סָאד ןעזסיוא
 יד ןופ ,תונברק ןופ םיניד יד ,שדקמה

 םינהכה, ןָא טפור רע רעכלעוו ,םינהכ
 -ייטרַאפ רעד ןגעוו ,י'קודצ ערזמ םיולה
 םיטבש יד ןשיווצ לארשי-ץרא ןופ גנול

 ןשרעה טעװ סָאװ אישנ םעד ןגעוו ןוא
 ךיוא ןענעז לאקזחי רפס ןיא ,ןדיי רעביא

 .ןוא דניז ןגעװ ןעגנוניימ ליפ ןַארַאפ
 יד סרעדנוזאב ןוא ,הבושת ןוא ףָארטש

 רעדעי) ''תומי ואטחב שיא/;, זַא גנוניימ
 (דניז ענעגייא ןייז רַאפ רָאנ טברַאטש
 -לע ערעייז רַאפ טשינ ןדייל רעדניק זַא

 ןַארַאפ ךיוא םיא ןיא ןענעז סע .ןרעט
 זיי לטיּפַאק "'לודגה רשנ,. ןגעוו) םילשמ

 תבש ארמג רעד ןיא -- .(ערעדנַא ןוא

 טייצ רעד ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו גיי

 טלָאװעג ןעמ טָאה ינש תיב ףוס ןופ

 ןוא ך""נת ןופ ןעמענסױרַא) !ןייז-זנוג,

 (רפס ןקיליײה-טשינ סלַא םיא ןגײלקעװַא
 -עג טָאה ןעמ לייו ,לאקזחי רפס םעד

 "רעוו םיא ןיא ןַארַאפ ןענעז סע זא ,ןענופ

 "ךעוו יד רתוס ןענעז סָאװ םיניד ןוא רעט

 היננח רעבָא ,שמוח ןופ םיניד ןוא רעט
 זיוה ןיא ךיז וצ ןעמונעג טָאה היקזח ןב

 טשטייטעגסיוא טָאה ןעמ ןוא םימכח יד

 ןַארַאפ טשינ ןענעז סע זַא ,רפס סָאד
 סָאד זיא םורַא ױזַא ןוא ,תוריתס ןייק

 עטשרע יד -- .ךיינת ןיא ןבילבעג ָאי רפס

 הבכרמ רעד ןגעו לאקזחי ןופ ךעלטיּפַאק

 "רַאפ ןיא ןרָאװעג טשטייטעגסיוא ןענעז

 -טעג רעמייהעג ןופ ןיז ןיא ןטייצ ענעדיש
 ."ב קרּפ הגיגח הנשמ יד ןוא ,ערעל רעכעל
 ,ערעל עמייהעג עגקיזָאד יד ןָא טפור
 טָאה הלבק רעד ןיא .''הבכרמ השעמ ,,

 -סיוא ןעמוקַאב לאקזחי ןופ הבכרמ השעמ
 רעד ןופ ערעל רעד טיול ןעגנושטייט
 םיכובנ הרומ ןיא ם'יבמר רעד .הלבק
 (עדמה רפס) הרות הנשמ ןיא ןוא
 ןיז ןיא הבכרמ השעמ יד סיוא טשטייט
 לבב ןיא -- .סערעל עשיפָאזָאליפ ןופ

 רעד ןזיועג טרעװ (ייקאריא,,, טנייה)
 סע ןכלעוו ןבעל ,לאקזחי איבנ ןוֿפ רבק
 .איבנ ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש ַא ןאראפ זיא
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 תועסמ ,, ןייז ןיא אלעדוט ןופ ןימינב יבר
 טגנערב ( טרעדנוהרָאי ןט12) 'ייןימינב
 ,רבק םעד ןגעוו תודגא

 ,?ױדנַאל, עז יודנַאל לאק/זחי

 -ימַאפ עשידיי ענעעזעגנָא ןֿבא איי
 טניואוועג ,שורג ןכָאנ) עינַאּפש ןיא עיל
 ןבעגעגסױרַא טָאה עכלעוו ,(עילַאטיא ןיא

 הילדג -- .ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא
 ---עילַאטיא ןיא 1512) איחי ןבא ףסוי ןב

 -יה ןופ רבחמ ,(עירדנַאסקעלַא ןיא 7
 -לעוו ,'הלבקה תלשלש,, רפס ןשירָאטס

 ןוא עטכישעג עשידיי םורַא טמענ רעכ
 -םישעג רענײמעגלַא ןופ ןטנעמָאמ ךיוא
 ןופ טייצ רעד זיב ןושארה םדא ןופ ,עט

 -ַאפ ןענעז י''הלבקה תלשלש,, ןיא ,רבחמ

 -טשינ ןוא ןעגנוביולגרעבַא ךס ַא ןאר

 ןייז רעבָא ;םירוּפיס ענעבעגעגנָא-קיטכיר
 ,טימרעד טסנידרַאפ ןסיורג ַא טָאה רפס

 -ראפ יד ךיוא ןבעגעגרעביא טָאה רע סָאװ
 עשידיי עסיורג ןגעו סעדנעגעל ענעדיש
 -ָאד סָאד עכלעוו רַאפ ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 ,עלעווק עקיצנייא יד זיא רפס עקיז

 -רָאי ןט12 ןיא) ןירַאּפ ןופ לאיחי
 ןעוועג ,תופסות ילעב יד ןופ ,(טרעדנוה

 ונבר ןופ יבר ,זירַאּפ ןיא הבישיה שאר

 "נואווצעג ןעוועג ;גרעבנעטור ןופ ריאמ

 דמושמ םעד טימ חוכיו ַא ןטלַאה וצ ןעג

 -טסירק ןוא רעשידיי ןגעוו ןינוד ײלָאקינ

 זיא חוכיו רעד ןוא .,סעיגילער רעכעל

 לאיחי ונבר חוכיו רפס,, ןיא טקורדעגּפָא

 זיא חוכיו רעד ;(1878 ןרָאט) ייסיױואּפמ

 ןעוו ,1244 רָאי ןיא ;1240 ןעמוקעגרָאפ

 ןענערברַאפ וצ הרזג יד ןעוועג זיא סע

 ענייז ןוא לאיחי יבר זיא דומלת םעד

 ןוא לארשי:ץרא ןייק קעװַא םידימלת

 זיא רע :וכע ןיא הבישי יד טגיילרַאפ
 ןעמוקעג ןוא 1286 רהָאי ןיא ןברָאטשעג

 םיא ןופ ןרעו סע .הפיח ןיא הרובק וצ

 .םיתפומ ליפ טלייצרעד

 םומנדיי ,קלָאפ שיריי ,ןדיי ,דיי
 יד ןפורעגנָא ןרעו 'ןדיי, ןעמָאנ טימ

 וצ רעדָא ,קלָאפ ןשידיי םוצ עקירעהעגנָא

 ןענעז עכלעוו ,עיגילער רעשידיי רעד

 -נעל עלַא ןיא טעמכ טיירּפשעצ טנייה
 "דיי, ןעמָאנ רעד .דרע רעד ןופ רעד

 טָאה סָאװ ,'ידוהי, טרָאװ ןופ טמַאטש

 םוצ עקירעהעגנָא יד טנכיײצַאב טשרעוצ

 טרָאװכוז עז םעד ןגעו :;הדוהי תוכלמ
 "יז ןגָאז וצ רעווש ;זיא סע ,ייידוהי,

 -עז ןדיי ליפיוו ,עגַארפ רעד ןגעוו סערעכ

 םעד זיב .טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ ןענ

 1959 רעבמעטּפעס ןיא ךורבסיוא-המחלמ

 "אפ ןענעז סע זַא ,ןעמונעגנָא ןעמ טָאה

 ייב ייז ןופ ,ןדיי ןָאילימ 16 ךרעל ןַאר

 ןיא ןָאילימ 8 ,עקירעמַא ןיא ןָאילימ 42
 ןָאילימ 272 עקירעביא יד ןוא עּפָאריײא

 "ימ ןבלַאה ַא קידנסילשנייא) עיזַא ןיא

 -יוא ןוא עקירפַא ,(לארשי-ץרא ןיא ןָאיל
 ןרָא-המחלמ יד ןיא רעבָא ,עילַארטס

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז 49

 ןיא ןדיי ןָאילימ 6 ךרעל םיחצור עשטייד

 רונ ןאראפ ןענעז טציא זַא יוזא ,עּפָארײא

 .ןדיי ןָאילימ 0

 יד ּפָא ןעמַאטש עיצידַארט רעדטיול

 יד ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ ןדיי

 טלייצרעד טרעװ סע עכלעוו ןגעוו ,תובא

 "עג ןבָאה יז זַא ,תישארב שמוח ןיא

 םעדכָאנ זַא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא טניואוו

 -ַאב ךיז ןבָאה רעדניק ענייז ןוא בקעי יו
 "נעמַאטשּפָא ערעייז ןוא םירצמ ןיא טצעז
 ןבָאה ךעלקינייא-רוא ןוא ךעלקינייא עד

 -ַאב ייז ןענעז ,םירצמ תולג םעד ןטילעג

 ךיז רעדיוו ןוא טרָאד ןופ ןרָאװעג טיירפ
 ןעוו ,רעכַאנ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא טצעזַאב
 "טע ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא דנַאל סָאד
 "רע) רעקלעפ עדמערפ ךרוד לָאמ עכעל
 "ייווצ ,לבב ךרוד םילשורי ןברוח רעטש
 -עצ ךיז ןדיי יד ןבָאה ,(םיור ךרוד רעט
 יז ןופ ןוא ,טלעוו רעד רעביא טיײרּפש

 ןדיי יד .ןדיי עקיטנייה יד ּפָא ןעמַאטש
 ,עיצידַארט רעד טיול ,רעבירעד ןענעז
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 -ַאר רעשיטימעס רעד ןופ עדנעמַאטשּפָא
 ןַארַאפ רעבָא ןענעז סע .םש ינב ,עס
 ןטלַאה עכלעוו ,רעשרָאפ עטנרעלעג לייט

 ּפָא ןדיי ןעמַאטש ןײמעגלַא ןיא םגה זא

 רעבָא ןענעז ,עסַאר רעשיטימעס רעד ןופ
 תולג ןופ ןרָאי רעטנזיוט יד ךרוד ןדיי וצ

 ערעדנַא ןופ ןטנעמעלע ליפ ןעמוקעגוצ
 ןייז רייגמ ךרוד ,עשיטימעס-טינ ,רעקלעפ

 ךיז ןייז רייגמ ןופ ןלַאפ עכלעזַא .ךיז

 -טע טנַאקַאב זדנוא ןענעז רעקלעפ ןופ

 רעד טול .(ערעדנַא ןוא םירזוכ) עכעל
 ןלָאז עטנרעלעג עקיזָאד יד ןופ גנוניימ

 ,ןלױּפ ןופ ןדיי לייט רעטסערג רעד לשמל

 עקיטרָא ןופ ןעמַאטשּפָא .,עניארקוא
 "ידיי יד ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו רעקלעפ
 ןופ סולפניא םעד רעטנוא הנומא עש

 ,(שטיװָאלּפמוג ןופ גנוניימ) םירזוכ יד

 ,םידרפס יד ,ןדיי עשינַאּפש יד לשמל ןוא
 -בש עשיצינעפיטלַא יד ןופ ןעמַאטש ןלָאז

 יד טניױאווַאב לָאמַא ןבָאה עכלעוו ,םיט

 עירעּפמיא עשינַאקירּפַא-דרָאנ עטמירַאב

 -ַאּפש טריזינָאלָאק ןבָאה ןוא עגַאטרַאק
 טָאה עיצידַארט רעשידיי רעד טיול .,עינ
 ןיק טַאהעג טינ גנומַאטשּפָא-עסַאר יד

 ןעמונעגנָא טָאה סע רעוו ןוא ,גנוטיײדַאב
 אליממ ןרָאװעג זיא עיגילער עשידיי יד
 עקיזָאד יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ דילגטימ ַא

 ןעמוקעגרָאפ זיא סע טייוו יו ,עגַארפ

 רעקלעפ ערעדנַא ןופ עיצַאלימיסַא ןַא
 טינ טציא זיב זיא ,קלָאפ ןשידיי ןטימ

 -רעּפרעק ערעדנוזַאב יד ןגעוו .ןדישטנַא
 "נַא,, טרָאװכוז עז ןדיי ןופ ןכירטש עכעל
 ,עיגָאלָאּפָארט

 -לעוו םורַא ,ןגַארפטּפױה יד ןופענייא
 תועד יקולח עפרַאש רָאפ ןעמוק סע רעכ
 -ָאּפ ןוא עקיטסייג ענעדישרַאפ ןשיווצ
 ,ןדיי ןענעז סָאװ :זיא ,ןעגנוטכיר עשיטיל
 -ָאד רעד ןגעוו ?עיגילער ַא יצ קלָאפ ַא
 -יימ ייווצ טינ ןַארַאפ ןענעז עגַארפ רעקיז
 ליפ רָאנ (עיגילער רעדָא קלָאפ) ןעגונ
 ערעטעּפש יד ןוא ך"נת ןופ .ןעגנוניימ
 טיול זַא רָאלק זיא םירפס עזעיגילער

 -ןדיי סָאד זיא עיצידַארט רעשידיי רעד |
 "וצ עדייב סלַא ןרָאװעג טסַאפעגפיוא םוט
 ך"נת רעד .עיגילער ןוא קלָאפ ,ןעמַאז

 -קלָאפ םעד לָאמ ליפ רעטנוא טכיירטש

 ןדיי יד טכַארטַאב ןוא ,ןדיי ןופ םוטס

 קלָאפ קילײה ַא ,קלָאפ רעכעה ַא סלַא

 -כיילג רעבָא ,(טי'יי תומש ,יישודק יוג;;)

 ןופ ןרָאי רעטנזיוט יד ךרוד זיא קיטייצ

 רעיינ רעד זיב ,עטכישעג רעשידיי רעד

 רעד רָאנ זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג ,טייצ

 "ילער רעשידיי רעד וצ טרעהעג רעכלעוו

 טזָאלעגוצ טָאה ןעמ .דיי ַא זיא עיג

 רבוע זיא סָאװ דיי ַא זַא ,קנַאדעג םעד

 ַא ךיוא זיא ,תווצמ עזעיגילער יד ףיוא

 רעקידניז ַא ,לארשי עשוּפ ַא םגה ,דיי

 ;,,אוה לארשי אטחש יּפ לע ףא לארשי,)
 רעד ןיא ןביולג טזומעג טָאה רע רעבָא
 -טּפיוה ריא ןיא שטָאכ ,עיגילער רעשידיי

 טסנידנצעג ןיא ןביולג טינ זיא ,רקיע

 ,"ידוהי ארקנ הרז הדובעב רפוכה לכ,)

 טייצ רעיינ רעד ןיא ןגעקַאד .(ג"י הליגמ
 עג םוטנדי ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז

 -ָאד סָאד ףיוא ןסַאפ עכלעוו ,ןעגנוטכיר
 טייז ןייא ןופ .שרעדנַא םעלבָארּפ עקיז

 ןט18 ןיא טייצ סנָאסלדנעמ טניז זיא

 -ַאטשטנַא דנַאלשטייד ןיא טרעדנוהרָאי
 עכלעוו ,הטיש עשירָאטַאלימיסַא יד ןענ

 רעדנוזַאב ןייק טינ ןענעז ןדיי זא ,טלַאה
 ןשיווצ קלָאפ ןופ רעדילגטימ רָאנ קלָאפ

 ןבָאה ןדיי יד ןוא ,ןעניואוו ייז עכלעוו

 -נָא יד .עיגילער ערעדנוזַאב רעייז רָאנ
 ןבָאה הטיש רעקיזָאד רעד ןופ רעגנעה
 ןופ ןשטייד,, רָאנ יןדיי טינ ןפורעג ךיז
 סונבר השמ ןופי 4"ןביולג ןשיאַאזָאמ
 טקנוּפ זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,(הנומא
 ,ןקילָאטַאק-ןעשטייד ןַארַאפ ןענעז סע יו
 ןייז ןענָאק יוזא ןטנַאטסעטָארּפ-ןעשטייד
 יד .'ןביולג ןשיאַאזָאמ ןופ ןשטייד ,
 -ןעהנָא ליפ ןענופעג טָאה הטיש עקיזָאד
 ."ייוצ יד .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רעג
 רענרעדָאמ רעד ןעוועג זיא הטיש עט
 טינ זיא רעכלעוו ,םזילַאנָאיצַאנ רעשידיי
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 ןכלעוו ןגעוו ןוא הטיש עכעלטייהנייא ןַא

 יד .תועד יקולח ליפ ןַארַאפ ןענעז סע

 זא ,זיא הטיש רעד ןופ גנוניימ-טנורג

 -לעפ ערעדנַא יװ ,קלָאפ ַא ןענעז ןדיי
 הטיש רעד ןופ רעגנעהנָא לייט ןוא ,רעק

 -עדנַא ןוא ,יקסווָאלטישז םייח .,רד יוו)

 זא ,ןטלַאה ייז זא ,טייוו יוזא ןעייג (ער
 וצ לעיציפָא טרעהעג סָאװ רענייא ךיוא

 -יבילג ַא ,לשמל ,עיגילער רעדנַא ןַא
 -ַאנ ןיא ןייז ןָאק ,םוטנטסירק ןיא רעק
 טנעקרענַא רע ביוא ,דיי ַא ןיז ןלַאנָאיצ

 -עדיא לייט .דיי רעלַאנָאיצַאנ סלַא ךיז

 ןטלַאה םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ןגָאלָא

 רעד וצ טייקירעהעגנָא עלעיציפָא יד זַא
 ןופ יאנת'זומ ַא ָאי זיא עיגילער רעשידיי

 רעבָא ,קלָאפ ןשידיי םוצ טייקירעהעגנָא
 ,רעקנעדיירפ ַא ןצנַאגניא ןייז ןָאק ןעמ
 ענייק ןייז םייקמ טינ ןוא ,טסיאעטַא ןַא
 ַא ןייז ןוא ןטָאבעג עזעיגילער יד ןופ

 ןיא םעה דחא) דיי רעלַאנָאיצַאנ רעטוג

 ,"םיכרד תשרּפ לע, ןיא םירמאמ ליפ יד
 ןוא יןאלו ןיאמ,, ןיא ץיוורוה שיא .י .ש

 -ַאנ םעד ןגעוו ךיוא רעבָא . (ערעדנַא
 -ַאמ זיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןזעוו ןלַאנָאיצ

 "ויצ ןשיוװצ תועד יקולח עפרַאש ַא ןַאר
 -ָאלָאעדיא ענעדישרַאפ ענייז ןוא םזינ
 ןוא טייז ןייא ןופ ןעגנומערטש עשיג
 ןעגנוריּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא לייט

 רעד .(ערעדנַא ןוא י'דנוב,! ,םזיקלָאפ)
 ןשידיי ןופ ןזעוו סָאד זַא ,טלַאה םזינויצ
 -ָאטסיה ןייז טימ ןדנוברַאפ זיא קלָאפ

 -ָאטסיה ןייז ןוא ,לארשי-ץרא ,דנַאל שיר

 םגה זא ןוא ,שיאערבעה ךַארּפש רעשיר
 -געל-תולג יד ןיא טריטסיזקע ןבָאה ןדיי

 זיא ,ןכַארּפש ערעדנַא טדערעג ןוא ,רעד
 ַא ןוא ןבעל לַאמרָאנ-טינ ַא ןעוועג סָאד

 -ַאנ ערעדנַא לייט .םוטנדיי לַאמרָאנ-טינ
 עשידיי סָאד זא ,ןטלַאה ןּפורג עלַאנָאיצ

 -עגייא טימ עּפורג עשינטע ַא זיא קלָאפ

 -ַאב ,ןכירטש-רעטקַארַאכ עלַאנָאיצַאנ ענ
 ךארּפש עשידיי יד סנטסיימ ןטכַארט

 ירעדנעל יד ןוא ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ סלָא
 רעדנעלמייה יד סלַא ,ןעניואוו ןדיי ואוו

 ףרַאד ןבעל עלַאנָאיצַאנ עשידיי סָאד ואוו
 -ָאיצַאנ יד וצ .,ןעלקיװטנַא ךיז ןָאק ןוא

 "וצ ךיוא ןעמ ףרַאד ןעגנוריּפורג עלַאנ

 -ערילַאנָאיצַאנ) "יחרזמ, םעד ןענעכער
 "לארשי תדוגא, ,(שיטסינויצ-זעיגיל

 -ָאיצַאנ סָאד ןוא ,עיגילער טנורג-טּפיוה)
 (עיגילער רעד ןופ לייט ַא רָאנ זיא עלַאנ

 -רשי תדוגא ,, עז ןגַארפ עלַא יד ןגעוו

 -ימיסַא, ,קלָאפ טלייוװרעדסיוא,, ,'לא
 -זמ,, ,י"דנוב,, ,עיסקָאדָאטרָא,, ,?עיצַאל

 ער, ,""םזינויצ,, ,!םזילַאנָאיצַאנ. ,!'יחר
 יד ןגעו) "םירקע,, ךיוא יו ,'!םרָאפ
 דחא,, ךיוא עז .(עיגילער רעד ןופ תודוסי

 -ידיי רעד ןגעוו ,!ןָאסלדנעמ,, ןוא !!םעה

 -1דיי ןופ גנולקיװטנַא ןוא עטכישעג רעש
 סָאו רעטרעװ .עטכישעג; עז םוט

 ןכירטש-טּפיוה יד טימ תוכייש ַא ןבָאה

 -ָאלָאּפָארטנא ,ךארּפש יװ םוטנדיי ןופ
 -ָאזָאליפ ,רוטַארעטיל ,רָאלקלָאפ ,עיג

 "רעווכוז עדנעכערּפשטנַא יד ייב עז ,עיפ
 ."שיאערבעה,, ,/?עיגָאלָאּפָארטנַא) רעט

 ןגעוו ,(המודכו !!עיּפָאזָאליפ,, ,"שידיי;

 ,""םידרפס,, ,י"םיזנכשא., עז ןדיי ןּפיט יד
 ,ערעדנַא ןוא !!ןמית,

 "שידי, ךארּפש עשיריי ,שידיי
 רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש עשידיי יד טסייה
 ןדיי ןענָאילימ 1999 זיב טדערעג ןבָאה סע

 רעדנעל עשיאעּפָארײא חרזמ יד ןיא
 -ןוא ,עינעמור ,דנַאלסור ,עטיל ,ןליוּפ)
 -ץעּפָאריײא-ברעמ יד ןיא ןדיי ליפ .,(ןרַאג

 ,עקירפַא ,עיזַא ,עקירעמַא ,רעדנעל עשיא
 -יימ ןופ טײטשַאב שידיי .עילַארטסיוא

 ,רעטרעו (עשטייד) עשינַאמרעג סנטס

 -עה לָאצ עסיורג ַא ךיוא טלַאהטנַא ןוא
 ,((טנעצָארּפ 20 ךרעל) רעטרעוו עשיאערב
 -ארּפ 10 ךרעל) רעטרעוו עשיװַאלס ןוא
 עדנדער-שילגנע לייט ןיא ןוא ,(טנעצ
 ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא-ןופצ) רעדנעל
 רעטרעוװ עשילגנע ליפ ךיוא (ערעדנַא
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 -לע יד ןיא .ױביץַאז ןשילגנע ןוא
 ןעמ טניפעג ןלַאװק עכעלטפירש ערעט
 -ַאב וצ ףיוא י'שידיי, ןעמָאנ םעד טינ
 טָאה ןעמ :ךַארּפש עשידיי יד ןענעכייצ
 ,"שטייט-ירבע,, ןפורעג ךעלנייוועג ריא
 ןט19 ןיא ןוא ,י"שטייט , ,י"זנכשא ןושל.
 -טפירש עשידיי רַאגָאז ןבָאה טרעדנוהרָאי
 ,ףָאגרַאשז, ןפורעג רהיא רעלעטש
 ןעמָאנ רעד ןוא ,"ןושל-עמַאמ,, לייט
 טשרע ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ?!שידיי
 ןענעז סע שטָאכ .טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא
 -קעט לייט ןיא ןיוש זַא ןעגנוניימ ןַארַאפ
 ןעמ טניפעג טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןטס
 גנונעכייצַאב סלַא "שידיי, טרָאװ סָאד
 ןיא דניקוויר) ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ
 לקיטרַא ןיא 1951 רָאי ןופ י"טפנוקוצ;
 ןיא ,('שידיי ןעמָאנ רעד זיא טלַא יוז;
 רעשיאערבעה רעד טצונַאב טרעוו שידיי
 ,דישרעטנוא םעד טימ רעבָא ,תיב-ףלא
 -עג טריפעגנייא ןענעז שידיי ןיא סָאװ
 טסבלעז ןבַאטשכוב יד ןשיוװצ ןרָאװ
 ,(ייא ,ע ,יא ,וא ,ַא ,ָא יד) ,"ןלַאקָאװ;
 -ַאב ןעמ ןעו ,שיאערבעה ןיא ןגעקַאד
 יז ןענעז סנכייצ-ןלַאקָאװ ָאי ןיוש טצונ
 רעדָא רעטנוא ,תודוקנ ןופ םרָאפ רעד ןיא
 ןטימ) ןבַאטשכוב יד ןופ ךיוה רעד ןיא
 -רעירפ יד ןיא .(םיּפולמ ןופ םַאנסוא
 ןרָאװעג טקורדעג שידיי זיא ןטייצ עקיד
 זיא רעכלעוו ,תיב-ףלא ןרעדנוזַאב ַא טימ
 לסיבַא ןעוועג םרָאפ רעקיציּפש ןייז טימ
 רעשיטָאג רענעבירשעג רעד וצ ךעלנע
 ןיא טצונַאב טרעװ טציא רעבָא ,טפירש
 ןיא סָאװ תיב-ףלַא רעבלעז רעד שידיי
 ןגעוו עגַארפ רעד ףיוא -- .שיאערבעה
 ןענַאטשטנע זיא שידיי ןעוו ,טייצ רעד
 ןייק ןרָאװעג ןענופעג טינ טציא זיב זיא
 ןיא ,רעּפיש קחצי .רד .רעפטנע רערעכיז
 "ףיגָאלָאליּפ עשידיי,; לַאנרושז םעד
 עשידיי עטלַא ןופ דוסי ןפיוא ליוו (1923)
 ןדיי זא ,גנוניימ יד ןריפסיורא ןעמענ
 טַאהעג ןצניװָארּפ עשטייד לייט ןיא ןבָאה
 ןט10 ןיא ןיוש !'שידיי, םענעגייא רעייז

 -ָאד רעד רעבָא .טרעדנוהרָאי ןט11 רעדָא

 ,רערעכיזנוא רעייז ַא זיא ןייוװַאב רעגיז
 ןיא עז) ןַאמעדיג ןוא ץנוצ עטנרעלעג יד
 -סגנואיצרעד ןופ עטכישעג, סנַאמעדיג
 "םייחהו הרותה,, שיאערבעה ןיא ,'!ןזעוו
 -ַאב-בָאגוצ יד ןיא ףוס םוצ לייט ןטשרע
 רעד ןיא רעדנאנאפ ךיז ןעייג (ןעגנוקרעמ
 ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד ןבָאה יצ ,עגארפ
 -עג רעטרעדנוהרָאי ןט11 ןוא ןט10 ןיא
 -ןייר ןקניל ןופ ץניװָארּפ רעד ןיא טניואוו
 טקעלאיד ןשינַאמרעג ַא טדערעג ,גערב
 -ױצנַארפ-טלַא טדערעג ןבָאה ייז רעדָא
 -רָאד יד זא ,ןעמענָא לָאז ןעמ ביוא .שיז
 ןיא ןעוװעג ןענעז ייז ןוא ןדיי עקיט
 בושי רעשידייטּפיוה רעד טייצ רענעי
 ןבָאה (דנַאלשטייד ןופ ןצניוװָארּפ יד ןיא
 טעװ ,טקעלאיד ןשינַאמרעג ַא טדערעג
 רימ ןבָאה טלָאמעד ןיוש זא ,ןסייה סע
 -לעוו ,שידיי ןופ ןרוּפש עטשרע יד טַאהעג
 -נא רעייז ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא רעכ
 ,שידיי ןקיטניה רעזדנוא ןופ שרעד
 יד ןטלַאהטנַא ןיוש טָאה רעכלעוו רעבָא
 ;ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ תודוסי-טנורג
 עסיורג ַא ,ץאז ןופ יוב ןרעדנוזאב ַא
 ,רעטרעװ עשיאערבעה ןופ גנושימוצ
 -עצ ןוא עזעיגילער עגונב ךעלכעזטּפיוה

 -טב) ןפירגַאב ןוא ןענימרעט עלאינָאמער
 -לצ תיב ,שרדמה תיב ,תבש ,הנותח ,ןוח
 -ניישראוו ,(רעטייוו יוזא ןוא החגשה ,ןימ
 -רעוו ןופ גנושימוצ עסיוועג ַא ךיוא ךעל
 רעדנעל ערעדנַא ןופ ןכַארּפש ןופ רעט
 ךעלגעמ ,שינעילַאטיא ,שיזיױצנַארפ-טלַא)
 "ידי רעד רעמ סָאװ ,(שיכירג-ןיײטַאל
 ןופ טקורעגרעביא ךיז טָאה בושי רעש
 ןיא חרזמ וצ רעטייוו עּפָאריײא-ברעמ
 יד ןיא רעטייוו ךָאנ ןוא ,דנַאלשטייד
 "וא ןלױּפ ןעמעב) רעדנעל עשיװַאלס
 -.טנַא ךיז טָאה רעמ ץלַא ,(עניארק
 ןופ שידייי טרעדנוזעגּפָא ןוא טלקיו
 םייב ןוא ,ךַארּפש-דנַאל רעקימורא רעד
 טָאה רעדנעל עשיוװַאלס יד ןיא ןעמוקנָא
 ךיז ןיא ןעמעניײרַא ןביוהעגנָא שידיי
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 דארג .ןטנעמעלע-רעטרעוו עשיוװַאלס
 שידיי טָאה רעדנעל עשיווַאלס יד ןיא

 ,םרָאפ ןטרעדנוזעגּפָא רעמ ַא ןעמוקַאב -
 יּפָא קרַאטש ןעוועג שידיי זיא ָאד לייוו

 -- .ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ טרעדנוזעג

 טָאה יוזא יו ,עגַארפ רעד ףיוא ךיוא
 רעשידיי רעד ייב ןעמונעגנָא ךיז שידיי

 רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא גנורעקלעפַאב

 לײט .רעפטנע רערעכיז ןייק ָאטינ זיא
 ןבָאה ןטייצ ערעטלע יד ןיא זא ,ןעקנעד

 טינ טדערעג עניארקוא ןוא ליױּפ ןיא ןדיי

 -עג ַא ,ךַארּפש עשיװַאלס ַא רָאנ שידיי
 ןיא עז) שיניארקוא ןוא שיליוּפ ןופ שימ

 ,(''םיבלסה תפשו םידוהיח,, ס'יווָאקראה

 ייד ןופ סולפוצ ןסיורג ןטימ רָאנ ןוא

 "וצ) רעדנעל עשיוַאלס יד ןיא ןדיי עשט
 רעד ןוא תורזג-רערָאפ-ץיירק יד ביל

 -רָאי ןט15 ןזיב ןט12 ןופ הפגמ רעצרַאװש
 סָאו םעד בילוצ ךיוא ןוא (טרעדנוה

 ךָאנ טעטש עשיליוּפ יד ןיא ןבָאה ללכב

 ךרוד ןלױּפ ןוא עניארקוא ןופ ןברוח םעד
 ךיז טרעדנוהרָאי ןט12 יא ןרַאטַאט יד
 ,ןטסינָאלָאק עשיטָאטש עשטייד טצעזַאב
 -יװַאלס עקיטרָא יד טגיזַאב שידיי טָאה

 ןעמונרַאפ ןוא ןדיי יד ןופ ךַארּפש עש

 רענעברָאטשרַאפ-גני רעד .טרָא ריא
 וופ טמַאטשעג) רעקירָאטסיה רעשיליוּפ
 ןיא שטיװָאלּפמוג ןַאילימיסקַאמ (ןדיי

 יד רעביא; שילױּפ ףיוא רושָארב ןייז
 ןיא עיגילער רעשידיי רעד ןופ ןעגנַאפנָא
 םיטבש עשטייד זַא ,רָאג טניימ "ןליוּפ

 עניארקוא םורד טניואווַאב ללכב ןבָאה

 ַא זא ןוא ןטייצ עטלַא טניז םירק ןוא

 עשיװַאלס יד ןיא ןדיי ןבָאה םעד קנַאד
 ןשינַאמרעג םעד ןברָאװרעד ךיז רעדנעל

 ,זיא סע ."שידיי, טסייה סָאװ טקעלַאיד
 סָאװ ,שידיי רעד זַא ,רָאלק ,ךעלריטַאנ
 -רָאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רדסכ ךיז טָאה
 -ארּפ עשטייד ענעדישרַאפ יד ןיא ןרימ
 ןטקעלַאיד עשינַאמרעג יד ואוװ ,ןצניוו
 יו ,ןדישרַאפ ץנַאג ןעוועג ןענעז טסבלעז
 ךיוא ןוא שטייד-לטימ ןוא שטייד-ךיוה

 טָאה ,ןעמרָאפ עשטייד עלַאקָאל ערעדנַא
 -רָאפ ענעדישרַאפ ןעמונעגנָא ןילַא ךיוא

 טרעדנַאװעגרעבירא טָאה רע ןעוו ןוא ןעמ

 -חרזמ ערעדנַא ןוא עשיווַאלס יד ןיא
 -רעד ןיוש רע זיא ,רעדנעל עשיאעּפָארײא
 יוא .ןטקעלאיד ענעדישרַאפ ןיא ןעניש

 רעשיליוּפ רעד ענַאטשטנַא ןענעז םורא
 "יניארקוא רעד ,רעשיווטיל רעד ,שידיי

 רעד טימ ךיוא .רעשיראגנוא רעד ,רעש
 קרַאטש ךַארּפש עשידיי יד ךיז טָאה טייצ
 רערעטלע רעד טניז טרפב ןוא ,טרעדנעעג

 -ןוהרָאי ןט16 ןוא ןט15 ןופ רוטַארעטיל

 סָאװ זא ןעז וצ זיא טּפיוהרעביא -טרעד

 רצוא-טרָאװ ןיא ייס ,שידיי זיא רעירפ
 ךעלנע רעמ ץלא ןעוועג ,יוב-ץַאז ןיא ייס

 -עג רעד ןופ גנושרָאפ יד ןוא ,שטייד וצ

 טכַאמ ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ עטכיש

 "שידיײ-טלַא; ןשיװצ דישרעטנוא ןַא

 (טרעדנוהרָאא ןט16 ןזיב רעפעגמוא)
 ןט18 טימ זיב ןט17 ןופ) יישידיי-לטימ,

 ןופפ 'ישידיי - יג; ןוא ,(טרעדנוהרָאי
 -רָאי ןט19 טימ רעד זיב ןט18 ןטימ
 -ָאמ; ךיוא לייט טול ןוא ,,(טרעדנוה
 -גייה רעזדנוא זיא סָאװ ,!ישידיי-רענרעד
 "יל רעד ןגעוו --- .ךַארּפש עשידיי עקיט

 ןביוהנָא סנעמעוו ,שידיי ןיא רוטַארעט
 ךעלניישראוו ,עטלא רָאג רעכיז ןענעז

 ,טרעדנוהרָאי ןט14 ןוא ןט15 ןיא ןיוש

 ןיא -- ."רוטַארעטיל,, טרָאװכוז םייב עז

 -גרעלעג ייר א ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט0

 רעלעטשטפירש ןוא רעשרָאפ עשידיי עט

 לייט ןעוועג ןענעז רעירפ ךיוא שטָאכ)

 "אב טימרעד ךיז ןבָאה עכלעוו רעשרָאפ

 סרעדנוזַאב ןבעגעגּפָא ךיז (טקיטפעש

 זיא סע ןוא שידיי ןופ גנושרָאפ רעד טימ

 -ידיי, ,טפַאשנסיוו עכייר ַא ןענַאטשטנַא

 "עג סרעדנוזַאב טרעוו עכלעוו ,ייקיטסיש

 -נָאק עכלעוו ,עטנרעלעג יד ךרוד טגעלפ
 שידיי;) ?ָאויי; םורַא ךיז ןרירטנעצ
 עז ,"טוטיטסניא רעכעלטּפַאשנסיוװ
 "עג טלעטשעגפיונוצ ןענעז סע .(ָאװיי
 -אמארג רעשידיי ןופ רעכיבטנַאה ןרָאװ
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 רעד ןופ קיטַאמַארג, ןעזייר ןמלז) קיט

 "עז סע .(ערעדנַא ןוא "'ךַארּפש רעשידיי

 רעד רַאפ ןלַאנרושז ייר ַא ןענישרעד ןענ

 -רָאפ רעשיגָאלָאמיטע ןוא רעשיגָאלָאליפ

 -ָאליפ ראפ רעדנעב) שידיי ןופ גנוש

 -ָאלָאליפ עשידיי ,"ָאוװיי, ןופ עיגָאל

 -ךַארּפש רעשידיי ראפ וויכרַאג ,!עיג
 (ערעדנַא ןוא 'ישידיי, ,'טפַאשנסיוװ

 -ָאב רעב טָאה 1918 ייסקנּפ, רענליוו ןיא

 -ןסיוו עטשרע יד טכעלטנפערַאפ ווָאכָאר
 -יב ַא ןופ גנולעטשפיונוצ עכעלטפאש

 גנושרָאפ שידי רעד רַאפ עיפארגָאילב
 ןעשידיי ןופ קעטָאילביב יד,, ןעמָאנ ןטימ
 ךיז ןבָאה ןשרָאפ שידיי טימ .!גָאלָאליפ

 ,ב ,ױדנַאל .א עטנרעלעג יד ןעמונראפ

 "גייוו .מ ,ןיזייר ןמלז ,ףיטש .נ ,ווָאכָארָאב

 -ַאמלַאק .ז ,יקצַאש -י ,יקצולירּפ .נ ,ךייר

 ערעסערג ַא -- .ערעדנַא ןוא שטיוװָאנ

 "יב רעכײר ַא טימ שידיי רעביא טעברַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה עיפַארגָאילב

 רעייז --- .ךיירנייוו .מ "יןדיי, דנַאב ןט2
 שידיי ןופ םעלבָארּפ סָאד זיא קיטכיוו
 ןשידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ סלַא

 ןענעז טכיזניה רעקיזָאד רעד ןיא .קלָאפ

 -ראפ ןופ ןעגנולעטש ענעדישרַאפ ןַארַאפ

 ןיא ןעגנוטכיר ןוא ןעייטרַאפ ענעדיש
 עריא עלַא ןיא ,עיצַאלימיסַא יד .םוטנדיי
 עלַא ןיא זיא ןוא ןעוועג זיא ,ןעמרָאפ

 עריא ןופ ענייא ןוא ,שידיי ןגעק רעדנעל

 יד ןעמענוצנָא זיא ןעגנובערטש-טּפיוה
 ןופ ךיז ןגָאװצּפָא ןוא ךַארּפש-דנַאל

 .ערבעה רעד ןופ גנולעטש יד .שידיי

 -ַאנ סלַא שידיי וצ טלעוו-רוטלוק רעשיא

 זיא קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש עלאנָאיצ
 ןעוועג זיא יוזא .עוויטַאגענ סיואכרוד ַא
 ביר,, ןייז ןיא) םעה-דחא ןופ גנולעטש יד

 ןוא (ןעלקיטרַא ערעדנא ןוא !"תונושל
 עשיאערבעה ערעדנַא ןופ ךיוא יוװַא
 לייט ַא .רעריפטרָאװ ןוא רעלעטשפירש

 -רוטלוק עשיאערבעה עקיזָאד יד ןופ

 -תולג יד ןיא זא רָאנ ןטלַאה רעגָאזטרָאװ

 ןופ רַאפעג יד טעארד סע ואוו ,רעדנעל
 "נוא ָאי שידיי ןעמ ףרַאד ,עיצַאלימיסַא

 ןעז ןעמ ףרַאד ָאד ךיוא םגה ,ןטלַאהרעט

 שיאערבעה רעמ סָאװ ןטײרּפשרַאפ וצ
 ןדיי ןופ ךַארּפש-ןרעל ןוא -דער סלא
 יד זיא לארשי-ץרא טגנַאלַאבנַא סָאװ

 -רוטלוק רעשיאערבעה רעד ןופ גנולעטש
 יו שידיי טימ ךיז ןצונַאב םוצ טלעוו

 ,עויטַאגענ ַא ןכַארּפש ערעדנַא טימ ךיוא

 טפמעק ''הפשה יניגמ דודג, רעד ןוא
 שידיי טימ ךיז ןצונאב ןגעק קרַאטש רעייז

 ךעלטנפע סרעדנוזַאב לארשי-ץרא ןיא

 -ראפ ףיוא ,רעטַאעט ,עסערּפ ,ןלוש ןיא)
 ךיוא ןאראפ זיא סע .(המודכו ןעגנולמַאז

 עכלעוו בעל ןשידיי ןיא גנוטכיר א

 עלַאנָאיצַאנ סלַא שידי טנעקרענַא
 עקיזָאד יד ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש

 ץנערעפנָאק רעד ףיוא טָאה גנוטכיר עק
 -ַאלקָארּפ 1908 רָאי ןיא ץיווָאנרעשט ןיא
 עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד סלַא שידיי טרימ

 -כיר רעקיזָאד רעד וצ טנעָאנ .ךַארּפש

 -רַאּפ-סקלָאפ יד ,יידנוב,, רעד ןענעז גנוט

 ןוא ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ לייט ,ייט

 ןופ ןלייט יד .ןטסינומָאק יד ןופ לייט
 ,טלעװ רעשידיי רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 רעשיטסינויצ רעד ץוחמ ןעייטש עכלעוו

 "עטש ןייק ןעמונעגנָא טינ טָאה ,הנחמ

 ,עגַארפ רעצנַאג רעד וצ גנול

 םוצ תופסוה עז ,הכולמ עשידיי
 ."לארשי תנידמ,, דנַאב ןט2 ףוס

 -גסיוו רעשידיי, ןופ תובת ישארי ָאוויי
 טוטיטסניא ,('טוטיטסניא רעכעלטפַאש

 טעדנירגעג ,טפאשנסיוו רעשידיי ראפ

 -גייוו .מ ,ףיטש .נ ךרוד ענליוו ןיא 53

 טמענרַאפ -ערעדנַא ןוא ןזייר ןמלז ,ךייר
 ,עשירָאטסיה עשידיי ןעלמַאז טימ ךיז

 -שימָאנָאקע ,עשיּפַארגָאנטע ,עשיגָאלָאליפ-
 סױרַא טיג ,ןלַאירעטַאמ עשיטסיטַאטס

 .עשיטסירָאלקלָאפ ,עשירָאטסיה) ןטפירש

 -שיגָאלָאכיסּפ ,עשיטסיטַאטס-שימָאנָאקע
 -ָאוויי, ,תועידידָאוװיי, ,(עשיגָאגַאדעּפ
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 56 : אקיי--אטיי

 ןופ רעטנעצ רעד זיא 1940 זיב ?!רעטעלב

 טַאהעג טָאה ןוא ענליוו ןיא ןעוועג ָאוויי
 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ןעגנולײטּפָא

 רעד טָאה ענליוו ןיא .,עניטנעגרַא ןוא
 1940 ןיא .וויכרַא ןכייר ַא טַאהעג ָאוויי

 -רעביא ךיז ָאװיי ןופ רעטנעצ רעד טָאה
 "וינ ןייק (המחלמ רעד בילוצ) ןגָארטעג
 וצ ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה ָאוויי ;קרָאי
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד

 ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןוא

 -עט עשידיי, ןופ תובת ישאר) אטיי
 1919 טעדנירגעג ,('רוטנעגַא-ןפַארגעל
 ןוא ןַאמסָארג ריאמ ךרוד ןָאדנָאל ןיא

 -וינ ןיא עלַארטנעצ טציא ;אדנאל בקעי

 טימ עסערּפ עשידיי יד טנידַאב ;קרָאי
 ןבעל ןשידיי ןגעוו תועידי עשיפַארגעלעט

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 "עט עשידייא ןופ תובת ישאר) ַאמֹיי
 -עג ,(?עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאירָאטיר
 ריא ;ליווגנאז לארשי ךרוד 1905 טעדנירג
 -עט ַא ןעניפעג וצ ןעוועג זיא םַארגָארּפ

 ןצעזַאב ןענָאק לָאז ןעמ ואוו ,עירָאטיר
 | ןַא ןפַאש ןוא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןדיי
 -רעטנוא רעד ;דנַאל שידיי שימָאנָאטױא
 רעשיטסילַאירָאטירעט רעד ןשיוװצ דיש

 -אב עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוא
 -אירָאטירעט רעד סָאװ ,םעד ןיא טייטש
 לָאז לארשי-ץרא ןיא זא טינ טביולג םזיל

 -יוא רעשידיי ַא ןרעוו ןפַאשַאב ןענָאק

 ןענָאק לָאז סָאװ ץוביק רעשימָאנָאט
 ןופ ןדיי לייט ןטסערג םעד ןעמעניײרַא

 ןענעז םזילַאירָאטירעט םוצ ;טלעװ רעד
 -יטסינויצ ענעזעוועג ייר ַא ןטָארטעגוצ
 -טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ;רעריפ עש

 רעסיורג רעד ןוא (1918--1914) המחלמ

 -ירעט רעד זיא לארשייץרא ןייק הילע

 טשרע :ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא םזילַאירָאט

 -שטייד ןיא גנוריגער-רעלטיה רעד טניז
 -עגפיורא רעדיו ןענעז (1989) דנַאל
 -יטסילַאירָאטירעט ענעדישרַאפ ןעמואווש

 ןַאס ,םַאנירוס ,עילַארטסיױא) רענעלּפ עש

 -ידיי לייט ןוא .,(ערעדנַא ןוא אגנימָאד

 -ירעט םעד ןעײנַאב ןוווארּפ ןּפורג עש
 ,םזילַאירָאט

 תוכרב ארמג רעד ןיא רמושמה ןיי
 -ידצ יד זא ,יול ןב עשוהי יבר טגָאז דיל

 רענעי ןיא .,אבה םלוע ןיא ןלעװ םיק
 תששמ ויבנעב רמושמה ןיי , ןבָאה ,טלעוו

 ןטלַאהעג זיא סָאװ ןייוו) 'יתישארב ימי

 ;ןָא תישארב ימי תשש ןופ ןביורט ןיא
 -רעד זיא םירפס עקידרעטעּפש לייט ןיא
 רענעי ףיוא זַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןופ
 -ושמה ןיי ןעקנירט טיקידצ ןלעװ !"טלעוו
 ןגעו סעדנעגעל ןאראפ ןענעז סע ןֹוא ,רמ
 -עג הכוז ןבָאה סָאװ ,םיקידצ ענעדישרַאפ

 ןכוזרַאפ וצ טלעו רעד ףיוא ןיוש ןעוו

 שוריּפ ןיא ם'יבמר רעד ,רמושמה ןיי ןופ
 -דהנס ןיא קלח הנשמ רעד וצ תוינשמה

 ןופ רעטרעוװ עלַא יד ןייא טשטייט ןיר

 ףיוא ןקנירט ןוא ןסע ןגעוו ארמג רעד

 ,לשמ ךרדב טלעוו רענעי

 ,"ףייוז , עז ךסנ ןיי

 .יסָאסַא-עיצַאזינָאלָאק עשידי,) אקיי
 וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעמָאנ ,(ןָאשייא

 ןופ ןדיי ןצעזַאב ןוא ןריזינָאלָאק ןפלעה

 דנַאל ףיוא רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ

 ןופ ןעמָאנ רעד .רעדנעל רענַאקירעמַא ןיא

 -ושזד,, שילגנע ןיא זיא טפַאשלעזעג רעד

 יז .,ןאשייאיסָאסַא ןָאשײזינָאלַאק שיא

 1891 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 . טרָאװכוז עז) שריה עד השמ ןאראב ךרוד

 טשרעוצ טָאה רעכלעוו ,('יהשמ שריה.,

 עמוס ַא עיצַאזינַאגרָא רעד ןבעגעגקעװַא

 זיא רע ןעוו ןוא ,רַאלָאד ןָאילימ 10 ןופ

 -יא ריא רע טָאה רעדניק ןָא ןברָאטשעג
 זא יוזא ,ןגעמרַאפ ץנַאג ייז טזָאלעגרעב

 -עג טלָאמעד זיא אקיי ןופ לַאטיּפַאק רעד

 טייקיטעט יד  .רַאלָאד ןָאילימ 80 ןעוו
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 ןעוועג זיא ןדיי ןריזינָאלָאק וצ אקיי ןופ

 -ראפ רעייז ַא טציא זיב ךָאנ זיא ןוא
 -ָאלָאק טעדנירגעג טָאה אקיי .עטגייווצ

 ,"איצירימ) עניטנעגרַא ןיא סעינ
 "שריה,) עדַאנַאק ,("אראלק,, ,"ליווסעזאמ,,

 ךיוא טָאה ןוא ,(ערעדנַא ןוא !ףרָאדנדיי
 ןדיי ןופ עיצַאזינָאלָאק רעד ןפלָאהעג ליפ

 -ינָאלָאק יד קידנפלעה ,לארשייץרא ןיא
 יז ;ערעדנַא ןוא הרדג ,תובוחר ןופ ןטס

 -אג ןיא ןטריװדנַאל ןפלָאהעג ךיוא טָאה
 -עלטפַאשטריװדנַאל ,דנַאלסור ןוא עיציל

 -לעזעג רעד ןופ ץיזטּפיוה רעד .ןלוש עכ

 -טיה יד ןעוו) 1940 זיב ןעוועג זיא טפַאש

 -ַאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח עשיטסירעל

 עלארטנעצ יד זיא 1940 טניז ,זירַאּפ (זיר

 ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא טַאהעג אקיי ןופ

 "וצ המחלמ רעד ךָאנ ןוא ,ןָאדנָאל ןייק

 יד ןופ ןלייט ןענעז ךיוא ,זירַאּפ ןייק קיר

 -נָאל ןייק ןרָאװעג טעװעטַארעג ןדנָאפ-אקיי

 -לֵא ןיא ןענעז רעריפ-אקיי יד -- ָאד
 ןשידיי לַאנאיצַאנ ןופ טייוו ןעוועג ןיימעג

 -עווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןוא ןבעל

 טעברַא עשיטקארּפ עסיורג םגה גנוג
 יד .ןָאטעג ָאי לארשי-ץרא ןיא ייז ןבָאה

 -גנע ןיא ךעלרעי ןבעגסיורא טגעלפ אקיי

 ריא ןגעוו ןטכירַאב שיזיוצנַארפ ןוא שיל

 ,טייקיטעט

 ןופ (1675 -- 1611) םהרבא ,,יניכי |
 "עג ;יבצ יתבש ןופ םידימלת ןוא םירבח

 יתבש זַא ,טנעמָאקָאד ןטלַא ןַא טשלעפ
 -בא לשא. ןעוועג רבחמ ;חישמ זיא יבצ

 ;אתפסות ףיוא "הבורמ תפסות,, ,"םהר
 םיא טגנערב יאלוזא דוד ףסוי םייח יבר

 זַא ,טזייו סָאד ןוא ,"םילודגה םש., ןיא

 ןַא רַאפ םיא ןטלאהעג רעטעּפש טָאה ןעמ

 .ןַאמ םענעעזעגנָא

 ,"ןיביוהי, עז הינכי

 שרדמ, עז ןנרמלי

 88 םי

 ,םירפס ןופ ןעמָאנ (גנולמאמ םֹוקְלֹי
 ןַארַאפ זיא סע .םישרדמ ןופ ןעגנולמאז
 טלַאהטנַא ,ך"ינת ףיוא ,"ינועמש טוקלי,
 ,(םינמיס) ךעלטיּפאק 2,000 ייב ןעמַאזוצ
 -לַא ןופ רעטרעוו ןופ גנולמאז עסיורג ַא

 "עג ןבָאה לָאז רבחמ רעד ;םישרדמ עט

 טרופקנַארפ ןופ יזנכשא ןועמש יבר ןעוו

 -עדנַא טיול ןוא (טרעדנוהרָאי ןט15 ןיאו

 1170 ןברָאטשעג) ארק ןועמש יבר ער

 "עג טקורדעג רע זיא לָאמ עטשרע סָאד

 ןיא .1826 -- 1891 יקינָאלַאס ןיא ןרָאװ

 "גַארפ ןַארַאפ ןענעז ?ינועמש טוקלי,

 רַאפ ןענעז סָאװ ,םישרדמ ןופ ןטנעמ
 ךיוא ןַארַאפ --- .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זדנוא
 -יל ,הרות ףיוא "ינבואר טוקלי, רפס ַא
 ילּפ ישרדמ ןוא םירפס-הלבק ןופ םיטוק

 ןיא ץכ ןבואר יבר זיא רבחמ רעד ;הא

 .(1678 ןברָאטשעג) גַארּפ

 יד טנָאמרעד רימ ןעניפעג ךיינת ןיא םי
 "גה םיק (1 -- .ןעמי עכעלטע ןופ ןעמענ

 ,"םי רעסיורג רעד, ,(ד"ל רבדמב) "לוד

 ,םי רעשידנעלטימ רעד ןפורעגנָא טרעוו

 "עד .לארשי-ץרא ןופ ברעמ וצ טגיל סָאװ

 "ברעמ יד ך"נת ןיא ךיוא טסייה רעביר

 "עג רעד ,'יחלמה םי, (2 --- ."םי, טייז

 יד ('דל רבדמב) טסייה ,םי רענעצלַאז

 "אוו עקידנעייטש עסיורג סָאד ,ערָאשזעי

 "ץרא ןופ חרזמ-םורד ןיא טגיל סָאװ ,רעס

 "עדינ ךס ַא זיא םי רעקיזָאד רעד .לארשי

 םעד ןופ (רעטעמ 400 ךרעל טימ) רעקיר

 -עמָאליק 78 ייב גנַאל זיא רע ;ךַאלפומי

 ךייט רעד ןיירַא טלַאפ חלמה םי ןיא ;רעט

 -- .לארשי-ץרא, טרָאװכוז עז .ןדרי

 רעד,, ךיוא םיא טפור ןעמ ,"ףוס םי, ןפ

 טגיל סָאװ םי רעד זיא סָאד ,''םי רעטיור

 ןוא ,לזניא-בלַאה יניס ןופ חרזמ-םורד וצ

 יד רַאפ ןרָאװעג ןטלָאּפשעג זיא רעכלעוו

 םירצמ ןופ סיורא ןענעז ייז ןעוו ,ןדיי
 ףוס'םי רעד זיא טנייה ,(ד"י תומש)
 ןכרוד םי ןשידנעלטימ ןטימ ןדנוברַאפ

 ןופ גנערב טקנוּפ ןייא רָאנ .:לַאנַאק-ץעוס
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 .שי:תנידמ וצ טנייה טרעהעג ףוס-םי

 ,תרנכ םי (4 -- .ַאבַאקַא טרָאּפ םייב לאר

 ."תרנכ, ?'לארשי-ץרא; עז --

 ןטימ ,(געט עקיטכרָאפ םיארונ םימי
 געט יד ןפורעגנָא ןרעוו ןעמָאנ ןקיזָאד
 ,רּפכ םוי רעביא זיב הנשה שאר ןופ
 ןשטנעמ יד טּפשמעג ןרעוו למיה ןיא ןעוו

 ןָא ךיוא ןפור לייט .םישעמ ערעייז ןוא
 -ילס עטשרע יד ןופ געט יד םיארונ םימי

 ןוא (הנשה שאר רַאפ ךָאװ יד) תוח

 ןעמ ןעוו ,ןָא לולא שדוח שאר ןופ וליפַא

 ןדיי עמורפ רָאג ,רפוש ןזָאלב ןָא טביוה

 -רונ םימי עקיזָאד יד ןיא גהונ ךיז ןענעז

 יז עכלעוו ,ןכאז לייט ןסע וצ טשינ םיא
 טגָאז ןעמ :רָאי ץנַאג ַא ריתמ ךיז ןענעז

 רעמ טנרעל ןעמ ,םילחת רעמ טלָאמעד
 ןגעוו ןובשחו ןיד ַא ּפָא ךיז טיג ןעמ ןוא
 םיארונ םימי יד .ןבעל ןופ תילכת םעד

 ןופ געט יד (4 יא ןלייטנייא ןעמ ןָאק
 רַאפ תוחילס ןופ געט יד (2 ;לולא שדוה

 געט יד (4 :הנשה שאר (3 :הנשה שאר
 עכלעוו ,רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר ןשיווצ

 ןוא ,"רושעל אסכ ןיב,, ךיוא טפור ןעמ

 10 יד ןיא) ייהבושתה ימי תרשע., ךיוא
 שאר ךיוא ןיירא ךעלטנגייא ןעייג געט

 -- .רופכ םוי (6 ;(רוּפכ םוי ןוא הנשה
 ןקידנע םילבוקמ ןוא םידיסח עסיורג ייב
 אנעשוה ןיא טשרע םיארונ םימי יד ךיז

 רעטצעל רעד רָאפ טמוק סע ןעוו הבר
 -סױרַא טָאה ןונגע --- .למיה ןיא ןידה םוי
 -מאז ַא ,"םיארונ םימי, רפס ַא ןבעגעג
 -ָאד יד וצ םירוּפיס ןוא רעטרעוו ןופ גנול

 7 ,געט עקיז

 ,"יאני רדנסכלא, עז "אני

 -שי-ץרא ,"הבר יאני, ךיוא יֿבר יאני
 -ומא ןופ רוד ןטשרע ןיא ,ארומא לאר

 ךימלת .(טרעדנוהרָאי ןט2 ףוס) םיאר

 ךייר רעייז ןעוועג :אישנה הדוהי יבר ןופ
 הבישי ַא טעדנירגעג (;ד"י ארתב אבב)

 ןראוועג טנַאקַאב זיא עכלעוו ,ארבכע ןיא
 טרעוו ןוא 'ייאני יבר יבד,, ןעמָאנ ןטימ
 ילבב ארמג ןיא רעטרע ליפ ןיא טנָאמרעד

 -ייז ןטלאהעגסיוא טָאה רע ;ימלשורי ןיא
 ףיוא טעבראעג ןבָאה עכלעוו ,םידימלת ענ

 רע ;'ח תיעיבש ימלשורי) רעדלעפ ענייז
 -רע) הקדצ ןופ יאבג ַא ןעוועג ךיוא זיא
 ,('ו ןיכ

 ןופ רבחמ ,יייני, ךיוא ,ןטייּפ יאני
 -ץרא ןיא טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא םיטויּפ

 ;רילקח רזעלא יבר ןופ יבר רעד ,לארשי

 טסואוועג טשינ ןעמ טָאה טייצ עגנאל ַא
 ךעד טָאה טרָאּפָאּפאר ;ןטייּפ ןקיזָאד ןופ

 עטלַא יד ןיא זַא ,טקרעמַאב רעטשרע

 טנָאמרעד טרעוװו םושרג ונבר ןופ תובושת

 רעכַאנ טָאה ץנוצ ךיוא ןוא ,יאני ןטייּפ ַא
 -נַא ןיא ןטייּפ ןקיזָאד ןופ ןרוּפש ןענופעג
 ןעגנַאגרעד זיא ןעמ .ןלַאװק ,רעטרע ערעד

 זָא, חספ ןופ טויּפ רעטנַאקַאב רעד זַא

 טגָאז ןעמ סָאװ "חסּפב תאלפה םיסנ בור

 ,ךדס םייב הדגה רעד ןופ ףוס םוצ ךיוא
 -ַאנ ,יאני ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 ערעדנַא םיא ןופ ןענופעג ןעמ טָאה רעכ

 -גַארפ ןענופעג ןעמ טָאה סנטצעל .םיטויּפ

 יבתכ יד ןיא "יאני רוזחמ,, ןופ ןטנעמ
 -ינג,, טרָאװכוז עז) י'הזינג, רעד ןופ די
 .סױרַא טָאה ןָאסדיװאד לארשי ;("הז

 -גייא ןַא טימ י'יאני רוזחמ,, םעד ןבעגעג

 רצוא, סנָאסדיװאד ךיוא עז .גנוטייל
 ,""םיטויּפה

 רעד סע זיא שיאעמַארַא ןיא אקוני
 ארמג רעד ןיא .-יידניק גנוי ַא, שטייט
 בר ארומא ןופ ןוז רערעגניא רעד טרעוו
 ץאזנגעק ןיא אקוני רמ ןפורעגנָא אדסה
 ,אשישק רמ טסייה רעכלעוו ,ןרעטלע םוצ

 ןופ םירוּפיס ןַארַאפ ןענעז רהז ןיא --
 ,אקוני ןסייה עכלעוו ,רעדניק עקילייה

 הרותה תודוס ןעוועג הלגמ ןבָאה סָאװ
 רעטסטמירַאב רעד ;תואיבנ טגָאזעג ןוא

 ;קלב תשרַּפ רהז ןיא ןַארַאפ זיא ייז ןופ
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 -רָאי ןט16 ןיא ,ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא
 ַא ןגעװ טליצרעד ןעמ טָאה טרעדנוה
 טָאה סָאװ ןמחנ ןעמָאנ ןטימ ?אקוני,

 רע ןוא תואיבנ טגָאזעג ןוא ןזיוװַאב ךיז

 טזייו תפצ ןבעל .ןברָאטשעג גנוי זיא
 -נַאקַאב רעד :"אקוני,, ןופ רבק םעד ןעמ
 -ורי ןיא רזעילא ןב םהרמא לבוקמ רעט

 (אתוכז םהרבא יבר ןופ רעגָאװש) םילש
 ןופ "דליה תאובנ, ןבעגעגסױרַא טָאה

 םוצ טקורדעג) הפוטח ןמחנ אקוני םעד
 לָאּפָאניטנַאטסנָאק .הוצמו דיגנ ףוס

6, | 

 סָאװראפ ,עגארפ יד (ןרייל ) םירוסי
 טרעװ ,שטנעמ םעד ףיוא ןדייל ןעמוק

 -אב הריקח רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא
 סָאד .ןָא ןטייצ עטסטלע יד טניז טלדנַאה
 -אב יד ךעלטנעגייא זיא בויא רפס עצנַאג

 רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג וצ גנואימ
 -מוא; רעטרעווכוז עז) ןדייל ןופ עגארפ

 ןיא .("טכעלש ןוא טוג,, ,"בויא,, ,ייקילג

 ןַא טכַאמעג טרעװ 'ה תוכרב דומלת
 "וסי,/ ןוא ןדייל םתס ןשיװצ דישרעטנוא

 עמורפ רעד עכלעו ,"הבהא לש םיר

 -ביל טימ ךיז ףיוא לבקמ זיא שטנעמ

 ,טגָאזעג טרעװ 'מ ןישודיק ןיא .,טפַאש

 רכש רעייז ידכ ,םירוסי ןבָאה םיקידצ זַא

 ןיא ,טלעו רענעי ףיוא רעסערג ןייז לָאז

 ירוסיד הלבק, ןַארַאפ זיא ב"ס תוכרב

 -ענפיוא ןעמ ףרַאד ןדייל זַא ,!יאתוקיתש

 'ו תובא יקרּפ ןיא ,ןגייווש טימ ןעמ

 טרעו הרות ןינק ןופ אתיירב רעד ןיא

 ןברעוורעד ןעמ ןָאק הרות יד זַא ,טגָאזעג
 טמענ ןעמ ןעוו ,'יםירוסי תלבק,, ךרוד

 רעד ןיא .טפַאשביל טימ ןדייל ףיוא

 ביול ַא ןַארַאפ זייא ח'ּפ תבש  אתיירב

 ןעמענ סָאװ יד ,"ןירוסיב ןיחמשה , רַאפ
 ןיא .דירפ טימ םירוסי ערעייז ףיוא
 זַא גנוניימ יד טגָאזעג טרעװו ה"נ תבש
 ןיק .גָאטשינ) 'ןווע אלב ןירוסי ןיא,
 ןוא (דניז ענעגנַאגַאב-רעירפ ַא ןָא ןדייל
 ןדייל זַא טגָאזעג טרָאד ךיוא טרעו סע

 ,תוליפת ענעדישרַאפי

 ןיא -- .שטנעמ ןופ דניז יד ןשיװרַאפ
 טָאה הלבק רעד ןופ ןטייצ ערעטעּפש יד
 ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג טוואורּפעג ןעמ

 סע ,לוגלג םעד ןיא םעלבָארּפ-םירוסי םעד

 ןייז ןיא טָאה שטנעמ רעד זַא ,טסייה
 ('ילוגלג,, טרָאװכוז עז) לוגלג ןקידרעירפ

 "יטציא סָאד זיא רע ןוא ,תוריבע ןָאטעג
 טלעו רעד ףיוא ןעמוקעגּפָארַא לָאמ עק

 עקידניז ענעי ענייז רַאפ ןדײלוצּפָא
 | ,"קילגמוא,, עז --- .םישעמ

 .ןידמע, עז ץבעי

 1924 -- ןלױּפ ןיא 1847) באו ,ץבעי
 "-עטשטפירש רעשיאערבעה ,(ןדנָאל ןיא
 עטשרע יד ןופ ,רעקירָאטסיה ןוא רעל

 גנערטש ,יחרזמ ןופ רעדנירג ,ןויצ יבבוח
 1897 --- 1891 ןרָאי יד ןיא ;דיי רעמורפ
 טָאה רע ואו ,לארשי-ץרא ןיא ןעוועג

 ענייז :"ץראה,, רעכיבלמאז ןבעגעגסױרַא
 רעדנעב 19 ןענעז םירפס עטסקיטכיוו

 -שי תודלות,) עטכישעג רעשידיי ןופ

 רוקמ,, ,טסייג ןשיסקָאדָאטרָא ןיא ('ילאר
 ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעו 'תוכרבה

 תדובע רודיס,,

 רע :;םישוריּפ טימ רודיס א "תובבלה
 ענעדישרַאפ ןבעגעגסיורַא ךיוא טָאה
 ,דומיל ירפס

 ביוהנָא ןט15 ןופ ףוס) ףסוי ,ץבעי
 "וצ לבוקמ ןוא ןשרד ,(טרעדנוהרָאי ןט6

 שורג םעד ךָאנ ןוא לַאגוטרָאּפ ןיא טשרע
 ךיז לַאגָאטרַאּפ ןוא עינַאּפש ןופ ןדיי ףיוא
 ןענעז טנַאקַאב .,עילַאטיא ןיא טצעזַאב
 -ָאליפ ןגעק) ''םייחה רוא,, םירפס ענייז
 ,ערעדנַא ןוא תובא ףיוא שוריּפ ,(עיפָאז
 טיג "םייחה רוא, וצ המדקה ןייז ןיא
 "וצ ןקיטסייג ןגעוו תועידי עלופטרעוו רע
 :עינַאּפש ןיא ןדיי ןופ דנַאטש

 ,איצקעס איַאקסיערוועי עיצקעסוועי
 גנולײטּפָא עשידיי יד ,(עיצקעס עשידיי
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 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 טעדנירגעג ,דנַאלסור ןיא דנַאברַאפ-ןטאר

 -ער עשידיי יד טגלָאפרַאפ טָאה יז ,8
 "-ערבעה יד ןענרעל סָאד ,םזינויצ ,עיגיל

 סולפנייא ריא רעטנוא .ךַארּפש עשיא

 ןצעזַאב וצ ןאלּפ רעד ןענַאטשטנַא זיא
 זיא 1950 טניז .ןאשזדיב-אריב ןיא ןדיי

 ,ןרָאװעג טפַאשעגּפָא עיצקעסוועי יד

 ,טלייצרעד טרעו יד םיטפוש ןיא לֹעֹי
 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןדיי יד ןעוו זַא

 ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה ,הרובד ןוא קרב
 -נוא םיינענכ יד רעקירדַאב ערעייז ןגעק
 ארסיס זיא ,ארסיס ןופ גנוריפ רעד רעט
 ןעמוקעג זיא ןוא ןפָאלטנַא הלּפמ ַא ךָאנ

 ןופ בייוו ,לעי יורפ ַא ןופ טלעצעג םוצ
 -עגנייא ןארסיס טָאה לעי .,יניקה רבח

 ןבעגעג םיא ,טלעצעג ןיא ךיז וצ ןדָאל
 -טנַא זיא רע ןעוו ןוא ךלימ ןעקנירט וצ

 סָאד ;טױטעג םיא יז טָאה ןרָאװעג ןפָאלש
 -יש רעד ןיא .גיז םוצ ןדיי ןפלָאהעג טָאה

 טרעוו ('ה םיטפוש) האיבנה הרובד ןופ הר
 .אנש םעד ןטיוט ריא רַאפ טמירעב יז

 "וק ןוא ןייגפיוא לָאז,) אוביו הלעי
 ,הליפת ,(טָאג רַאפ ןורכז רעזדנוא "ןעמ

 -םימי ןוא שדוח שאר ןיא טגָאז ןעמ סָאװ
 ןוא רופכ םוי ןוא הנשה שאר ,םיכוט

 ךיוא יו הרשע הנומש ןיא דעומה לוח

 אתפסות רעד ןיא .ןסע ןכָאנ ןשטנעב ןיא
 יד ,םויה תשודק,, סע טסייה 'ג תוכרב
 טנַאמרעד ןרעוו ''אוביו הלעי, רעטרעוו
 ,ט"י םירפוס אתכסמ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 "ורי ןיא 1864 -- 1949) רֹוד ,ןילעי
 רעלעטשטפירש רעשיאערבעה ,(םילש
 רעדנירג ,ך""נתה שרפמ ןוא רעקירָאטסיה

 תורדתסה) עיצאזינַאגרָא-רערעל רעד ןופ

 ןופ טנעדיזערּפ ,לארשי-ץרא ןיא (םירומה
 -עס'רערעל ןופ רעטייל ,"ימואלה דעו;

 ערעדנַא ןשיװצ טכעלטנפערַאפ ;ראנימ
 ,בויא ףיוא שוריּפ ַא ךיוא

 קחצי ןופ ןוז רערעגניא ןניבא בקעי
 יד ןופ רעטירד רעד ,הקבר ןוא וניבא

 ה"כ ןופ) תישארב שמוח רעד .תובא
 ןופ ןבעל ןגעוו טלייצרעד (ףוס םוצ זיב

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .וניבא בקעי

 ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאזוצ גניליווצ ַא ןיא
 -עגּפָא טָאה רע ןעמעוו ייב ,ושע רעדורב
 -עג ַא רַאפ הרוכב יד רעטעּפש טפיוק

 -רָאפ רע טָאה רעכַאנ .ןזניל ןופ סטכעק

 "ורב רערעטלע ןייז סלַא ךיז קידנלעטש

 ןוא ,הכרב יד ןקחצי ייב ןעמוקַאב רעד

 האנש ַא ןכארבעגסיוא זיא םעד בילוצ
 קעװַא זיא בקעי .ושע ןוא בקעי ןשיוצ

 -הנ םרא ןיא ןרח ןייק לארשי-ץרא ןופ
 ןייז ייב טנידעג רע טָאה טרָאד ןוא םיר

 ןוא ךוטסַאּפ סלַא ,ןבל ,רעדורב סרעטומ
 ייוצ סנבל טימ טַאהעג הנותח טָאה רע

 ךיוא טָאה רע ןוא לחר ןוא האל רעטכעט
 ההלב תוחפש יד ןעיורפ סלא ןעמונעג
 ןריובעג רע טָאה ייז ןופ .הּפלז ןוא
 יד ןופ סרעטָאפ יד ןענעז סָאד ןיז 2

 ַא ךיוא יו ,קלָאפ ןשידיי םעד ,םיטבש
 "רעד טרעוו ךָאנרעד .הניד רעטכָאט
 ןדייל ענעדישרַאפ יד שמוח ןיא טלייצ
 ןבל ןופ קעװַא זיא רעכלעוו ,בקעי ןופ

 סרעדנוזאב ןוא ,לארשי-ץרא ןייק קירוצ
 רעכלעוו ,ףסוי ןוז ןייז בילוצ ןדייל יד
 ינש סלַא ןרָאװעג ןענופעג רעטעּפש זיא
 בקעי זיא םעד בילוצ .םירצמ ןיא ךלמל

 רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ענייז טימ
 יז ןענעז טרָאד ןוא ,םירצמ ןייק קעװַא
 בקעי .,קלָאפ סיורג ַא ןיא ןסקאוועגסיוא
 ענייז טשטנעבעג טיוט ןייז רַאפ טָאה
 -צמ ןיא ןברָאטשעג זיא בקעי .רעדניק
 ןייז ןוא ,רָאי 147 ןופ רעטלע ןיא םיר

 -ץרא ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעּפרעק
 טכארבעג םהיא טָאה ןעמ ואוו ,לארשי

 ןיא הלּפכמה תרעמ רעד ןיא הרובק וצ
 טרעו ב"ל תישארב שמוח ןיא ;ןורבח

 טלגנארעג ךיז טָאה בקעי זַא ,טלייצרעד

 -רעד םיא טָאה רעכלעוו ,ךאלמ ַא טימ
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 "עג ןעמָאנ ַא םיא ןוא טשטנעבעג ךָאנ

 ןיז טמַאטש ןופרעד ןוא ,לארשי ןבעג

 סָאװ קלָאפ עשידיי סָאד ,לארשי ןעמָאנ

 רעבירעד טסייה בקעי ןופ ּפָא טמַאטש
 לָאמלײט ,"לארשי ינב, ןוא ?לארשי,

 -נַא ןוא ט"י תומש) "בקעי תיב, ךיוא
 ארמג רעד ןיא .(ך"ינת ןיא רעטרע ערעד

 ןגעוו תודגַא ליפ ןַארַאפ ןענעז שרדמ ןוא
 -ַאּפ-סנבעל עלופסנדייל ענייז ןוא בקעי

 ארמג יד טגָאז 'ה תינעת ןיא .,ןעגנוריס
 טשינ זיא בקעי) "תמ אל וניבא בקעי;

 יד טגָאז ו"נ םיחסּפ ןיא ,(ןברָאטשעג

 ןייז רַאפ טָאה וניבא בקעי ןעוו זַא ,ארמג

 רע ןוא רעדניק ענייז טשטנעבעג טיוט
 -יולג ,עטוג עלַא ןענעז ייז זַא ןעזעג טָאה
 ןעועג זיא םהרבא ןופ יו טשינ) עקיב

 רע טָאה (ושע ןקחצי ןופ ןוא לאעמשי

 םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב טגָאזעג
 בקעי ינב יד ןרעװו רשיה רפס ןיא .דעו
 סע .םירוביג עסיורג סלַא טלעטשעגרָאפ

 -ַארַא רעד ןיא ךיוא זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא
 עכלעוו ,לאושיזץרא ןיא עיצידארט רעשיב
 -ַאב ,ןטייצ עטלַא רָאג ןופ ןטנעמעלע טָאה

 (בוקעי) בקעי ןעמָאנ םעד ןעמ טקרעמ
 ןרעו לארשי-ץרא ןיא רעטרע לייט ןוא
 -לײט-דנַאטשַאב ןטימ ןפורעגנָא ייז ייב

 ."לארשי , טרָאװכוז עז ,י'בקעי,, ןופ ןעמָאנ

 םירומ ןופ רבחמ ,רשא ןב בקעי
 ןיא טשרעוצ ,טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא קסוּפ
 זיא רע .עינַאּפש ןיא רעכַאנ ,דנאלשטייד

 דומלתה שרפמ ןוא קסוּפ ןופ ןוז ַא ןעוועג

 רעד ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ,רשא ונבר
 זיא רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאוצ .ש"אר
 ,15802 רָאי ןיא עינַאּפש ןייק ןעמוקעג רע

 ןוא שטנעמ רעקנארק ַא ןעוועג זיא רע

 ,הסנרּפ ןיא תוקחד ןטילעג ךיוא טָאה

 ב"י ןיא ָאדעלָאט ןיא רע זיא ןברָאטשעג
 ;ןבעגעגנָא טשינ טרעוו רָאי סָאד ;זומת

 זַא ןוייואב עסיוועג ןַארַאפ ןענעז סע

 טָאה בקעי יבר .1940 ןברָאטשעג זיא רע

 ךיוא ייז ןשיווצ ,םירפס ליפ ןעוועג רבחמ
 -ַאב זיא סָאװ הרות ףיוא שוריּפ םעד

 ןוא "םירוטה לעב, ןעמָאנ ןטימ טנַאק
 ןתוירטמיג ךס ַא ךיוא טלַאהטנַא רעכלעוו

 יד טימ טקורדעג זיא ןופרעד רוציק ַא

 -סיוא-םישמוח לייט ןטסערג ןיא םישמוה

 זיא רפס-לַאטנעמַאדנופ ןייז רעבָא .ןבַאג

 זיא סָאװ ,'םירוט, רפס עסיורג סָאד

 ןקידרעטעּפש םעד רַאפ דוסי רעד ןרָאװעג
 ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה רע ."ךורע ןחלש,,

 םיקסּפ ןוא םיניד עקיטליג-לעוטקַא עלַא

 ןופ ךיוא יו ימלשורי ןוא ילבב ס'יש ןופ

 ןופ ייז ןשיווצ ,םיקסוּפ עקידרעירפ עלַא

 יז טָאה רע ןוא ,ש"אר םעד רעטָאפ ןייז

 ,םיקלח 4 ןיא טלייטעג ןוא טריציפיסַאלק

 -לעוו ,"םייח חרא רוט, (1 ;'"םירוט, 4

 תמכשה ןגעוו םיניד יד םורַא טמענ רעכ

 "וט םימי ,תבש ,תוכרב ,תוליפת ,רקובה

 -לעוו "העד הרוי רוט. (2 :םיתינעת ,םיב

 ,הטיחש ןופ םיניד יד םורַא טמענ רעכ

 -נַא ,בלחו רשב ,שיילפ ןצלַאז .תופירט

 יניד ,ןסע טשינרָאט ןעמ סָאװ ןכַאז ערעד

 רוט ,, (9 :םיניד ערעדנַא ןוא תולבא ,הדנ
 "יד יד םורַא טמענ רעכלעוו ."רזעה ןבא

 ןישודיק יוו יורפ ןוא ןַאמ ןשיווצ םינ

 . ןשוח רוט, (4 :ערעדנַא ןוא הצילח ,ןיטג

 םיניד יד םורַא טמענ רעכלעוו ,?טּפשמ

 -טלעג ,םינייד ,תודע יו טכער-ליוויצ ןופ

 ןטייוצ ןוא שטנעמ ןייא ןשיווצ תונעט

 רעד ןעוועג ןענעז ?םירוט,, יד .המודכו

 זיא סָאװ ,ךורע ןחלש םעד רַאפ דוסי

 יבר ךרוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ רעטעּפש
 ןבירשעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,ורַאק ףסוי

 תיב. ןעמָאנ ןטימ םירוט וצ שוריּפ ַא
 ןבירשעג ןענעז םירוט יד וצ .,"ףסוי

 "יא השמ יבר ךרוד םישוריּפ ןרָאװעג

 "נַא ןוא ''השמ יכרד, (א"מר) סילרעס

 ענייא ןעװעג ןענעז םירוט יד .ערעד

 יד ,ןעגנוניימ לייט טיול) עטשרע יד ןופ

 ;םירפס עטקורדעג עשיאערבעה (עטשרע
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 ןטשרע םוצ ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ייז

 עז .14183 אקאש עד אוועיפ ןיא לָאמ

 ."ךורע ןחלש,, טרָאוװכוז

 ןילבול ןופ ץיוורוח קחצי בקעי
 העשת ןברָאטשעג ,1780 ךרעל ןריובעג)

 -ידיסח רעטמירַאב ,(1818 ,ה"עקת באב
 ןופ הזווח רעד, סלַא טנַאקַאב ,יבר רעש

 "ןילבול ןופ יבר רעד, רעדָא ,"ןילבול

 "עו) "הזוח רעד, ןפורעג םיא טָאה ןעמ

 םיא ןופ טלייצרעד טָאה ןעמ לייוו (רע

 ענייז .תודיתע ןעז ןגעוו םיתפומ ליפ

 עטסנעעזעגנָא יד ןעוועג ןענעז םידימלת

 עכלעוו ,עיצילַאג ןוא ןליוּפ ןיא םייבר
 תודיסח סָאד טײרּפשרַאפ שיטקַאפ ןכנָאה
 יװ ,ןליוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ

 ,עכסישּפ ןופ דיי רעד קחצי בקעי יבר

 ילתפנ יבר ,עכסישּפ ןופ םנוב החמש יבר

 וועשטידיז ןופ שריה יבצ יבר ,רעצישּפאר
 יד ןעוועג רבהמ טָאה רע .ערעדנַא ןוא
 ירבד,, ,"תאז ןורכז,, ,"ןורכז תאז,, םירפס

 ןענעז םיא ןגעוו ןעגנוביײרשַאב יד ."תמא
 "יברה תואלפנ,, ,"יברה להא.,, ןיא ןַארַאפ

 ,םירפס עשידיסח ערעדנַא ןוא

 ןפ שודקה דיי ,קחצי בקעי
 -עג---ביכקת ךרעל ןריובעג) עכסישּפ
 (1815 ה"עקת תוכוס דעומה לוח ןנרָאטש

 -לת טשרעוצ ,יבר רעשידיסח רעטמירַאב

 רָאנ ,ןילבול ןופ קחצי בקעי יבר ןופ דימ

 ןיילַא ןריפ ןעמונעג יבר ןייז ןופ וייחב

 ַא ךיוא ןעוװעג זיא רע .םלוע ןַא טימ
 זיא דימלת:טּפיוה ןייז ,ןדמל רעסיורג

 .עכסישּפ ןופ סנוב החמש יבר ןעוועג

 יו ןבעל ןייז ןגעוו ןכאז עכעלרעדנואוו
 ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ הרות ירבד ךיוא

 ,"ידוהיה תואלפנ,, רפס ןיא

 1770 ךרעל ןריובעג) אסיל ןופ בקעֹי
 ,(עיצילַאג ,ירטס ןיא 1822 ןברָאטשעג --

 -ַאק ןיא בר ןעוועג ;קסוּפ ןוא ןדמל ,בר

 ךיוא טָאה רע ;ירטס רעכַאנ ,אסיל ,שיל

 רבחמ טָאה רע .תוביׂשי טימ טריפעגנָא
 "עז עטסטמירַאב יד ;םירפס ךס ַא ןעוועג |

 תוביתנ,, ,העד הרוי ףיוא "תעד תוח., ןענ
 ףיוא (''תוביתנ, םתס טנַאקַאב) "טּפשמה
 -עגנָא קרַאטש ןענעז עכלעוו ,טּפשמ ןשוח

 טָאה רע ,טלעוו רעשידמול רעד ןיא ןעמונ
 .,"םייחה ךרד,. רודיס ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא
 ,טײרּפשרַאפ רעייז זיא רעכלעוו

 1865) ל"ירהמ ,יולה ןילומ בקעי
 ,קסוּפ ,(סמראוו ןיא 1427 -- ץניַאמ ןיא

 יד ןופ ;הבישי שאר ,דנאלשטייד ןיא בר

 ןרָאװעג טניורקעג ןענעז סָאװ עטשרע

 רעד סלַא טנַאקַאב ;"ונרומ,, לטיט ןטימ

 ;יול בקעי יבר ברה ונרומ) "ל"ירהמ,
 ןוא םיניד יד טלמאזעגפיונוצ טָאה רע
 -סיױרַא ןענעז ייז ןוא ,ןדיי ןופ םיגהנמ
 "ייז ךרוד טיוט ןייז ךָאנ ןרָאװעג ןבעגעג

 -ַאפ !"םיגהנמ,, ןעמָאנ ןטימ םידימלת ענ

 ןייז תינעת רזוג ןגעװ סרטנוק ַא ןאר
 המחלמ רעד בילוצ ל"ירהמ םעד .ךרוד
 רעסייק ןשיכיירטסע ןגייק ןטיסוה יד ןופ

 "שי ימי ירבד,, ןיא טכארבעג) 1490 ןיא

 רעשיאערבעה רעד ןיא ץערג ןופ "לאר
 ןופ "םיגהנמ, רפס רעד .(גנוצעזרעביא
 רַאפ גנוטיײדַאב עסיורג ַא טָאה ל"ירהמ
 ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ גנושרָאפ רעד

 ןַארַאפ ,דנאלשטייד ןיא רעגייטש-סנבעל

 ,'ל"ירהמ תובושתו תולאש,, ךיוא םיא ןופ

 סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא "םיגהנמ,, רעד
 יד ;1856 אטענָאיבאס ןיא לָאמ עטשרע
 עז ,1849 עיצענעװו ןיא 'יתובושת.
 לייט ןט5) ןאמעדיג ןופ "םייחהו הרותה,
 ןיא ךיוא ,גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןיא
 ,(ףיטש ךרוד שידיי

 ןיא -- 1470 ךרעל) קאלַאּפ בקעי
 -נָא רעד ,ןדמל ןוא קסוּפ ,(1541 ןילבול
 -רעל ןיא םעטסיס-ךעלטעשּפ ןופ רעגנעה
 ןפורעג םיא ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,ןענ
 ןעוועג רע זיא טשרעוצ ."םיקולחה לעב;
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 בילוצ רָאנ ,גארּפ ןיא הבישי שאר ןוא בר
 זיא ןיד ַא ןגעוו םינבר טימ הקולחמ ַא
 טצעזַאב ךיז ןוא ןליוּפ ןייק קעװַא רע

 ךרעל בר ןעוועג זיא רע ואוו ,עקָארק ןיא

 קעװַא רע זיא 1822 רָאי ןיא .רָאי 0

 -יא רע זיא טרָאד ןופ ,לארשי"ץרא ןייק
 ןוא ןליױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ייקרעט רעב
 -עג זיא רע ואוו ,ןילבול ןיא טצעזַאב ךיז

 רעייז זיא ןילבול ןיא רבק ןייז .ןברָאטש

 טײטשַאב גנוטיידַאב ןייז .טקילײהרַאפ

 טכארבעגרעבירַא טָאה רע סָאװ םעד ןיא

 יד ןופ (לוּפלּפ סעטסיס-לטעשּפ םעד

 ןלױּפ ןייק תובישי עשטייד

 ךיגמ רענבוד ,ץגארק בקעי

 "מירַאב ,(שטשָאמַאז ןיא 1804 -- 1740)

 םילשמ ןוא תושרד סנעמעוו ,ןשרד רעט

 "נייה ףיוא זיב ןדיי ייב רעלוּפָאּפ ןענעז

 ָאנבוד ןיא טבעלעג טָאה רע .גָאט ןקיט

 רעד,, ןעמָאנ ןייז זיא ןופרעד ןוא ,רָאי 8

 רענליוו םוצ ןעמוק טגעלפ ;"דיגמ רענבוד

 -שמ ענייז טימ ןייז חדבמ םיא ןוא ןואג

 ןבעגעגסױרַא ןענעז םירפס ענייז ,סיל

 םירפס יד .םאלפ שירעב ךרוד ןרָאװעג

 בקעימ בכוכ, ,"בקעי להא. ןענעז

 םילשמ ענייז ןופ ךס ַא ."תודמה רפס,,

 ןוא שידיי ןיא ןרָאװעג טעברַאַאב ןענעז

 "ודיס םישמוח טימ ןעמַאזוצ ןענישרעד

 .רעדנוזַאב ךיוא יו ,תודגה ,םיר

 דָאנ ןטימ טנַאקַאב ןנבר ,םת בקעי

 יד ןופ רעטסערג רעד ;'םת ונבר, ןעמ

 ןריובעג ;ךיירקנארפ ןיא תופסות ילעב

 1100 רָאי ןיא (טפורמאר) גורמור ןיא

 זמת 'ד שיורט ןיא ןברָאטשעג ןוא

 ןעוועג זיא רעטומ ןייז ,1171 ,א"לקתת

 יקחצי המלש יבר ןופ רעטכָאט יד

 רעד ןיא טָאה םת ונבר רעד ,(י"שר)

 .הבישי עסיורג ַא טריפעג גורמור טָאטש

 (1147) ז"קתת תועובש גָאט ןט2 םעד

 ךרוד ןדיי ףיוא הטיחש רעסיורג רעד ןיא

 םת ונבר רעד ךיוא זיא בלצה יעסונ יד

 תוישרּפ |

 .בלצה יעסונ יד ךרוד ןרָאװעג ןלאפאב
 -עג רע זיא רעטיר ןטנַאקַאב ַא קנַאד ַא

 ןיא קעװַא זיא ןוא ןרָאװעג טעוועטאר

 (י"שר .,ןדייז ןייז ןופ טָאטש ןיא) שיורט

 טריפעגנָא ןוא טבעלעג טרָאד טָאה ןוא
 -עג טּפיוהרעביא זיא ןוא ,תובישי טימ
 -יוצנארפ ןצנַאג ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטש
 ַא טריפעגניא טָאה רע .םוטנדיי ןשיז

 טנַאקַאב ןענעז עכלעוו ,תונקת ייר עצנַאג

 ןויס 'כ ןיא .םת ונבר ןופ תונקת יד סלַא

 ןטשרע םעד בילוצ ןענעז (1171) א"לקתת

 -רךַאפ אולב ןיא ןדיי ףיוא לובלב-טולב
 רעד ןוא םיקידצ ןדיי 2 ןרָאװעג טנערב

 גָאט םעד ףיוא ןעוועג רזוג טָאה םת ונבר

 ןכָאו עכעלטע ןיא .-תינעת ַא ןויס 'כ

 רעד .ןרָאװעג רטפנ רע ךיוא זיא םורַא

 -ימלת ליפ טזָאלעגרעביא טָאה םת ונבר
 ןייז ןעועג ךישממ ןבָאה עכלעוו ,םיד

 רעד סלַא טנַאקַאב זיא סָאװ ,דומלה ךרד
 ;תופסות ילעב יד ןופ ןענרעל ןופ םעטסיס

 יד ןריזילַאנַא ךעלטנירג ,ארבס עכיילג יד

 -רעביא טָאה רע .ארמג רעד ןופ הטיש
 -עג סָאװ ,םישודיח ליפ יד ץוחַא טזָאלעג

 רפס,, ַא ךיוא תופסות יד ןיא ךיז ןעניפ
 רפס ןקיזָאד םוצ .ארמג ףיוא "רשיה

 ןכאז ןרָאװעג ןבעגעגוצ רעטעּפש ןענעז

 לָאמ עטשרע סָאד .םידומלת ענייז ןופ
 ;1811 ןיוז ןיא ןרָאװעג טקורדעג רע זיא
 ,1898 ןילרעב זיא עבַאגסיױא ערעסעב יד

 רסומ ירבד ןיא י"רשיה רפס,, עניילק סָאד
 טשינ זיא ,םת ונבר םוצ סחוימ זיא סָאװ
 ךיוא זיא םת ונבר רעד .םת ונבר ןופ
 בילוצ טלעװ רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב
 -ןילפת יד ףרַאד ןעמ זַא גנוניימ ןייז

 יו שרעדנַא ןענעדרָאניײא
 רָאג .ןסייהעג טָאה י'שר עדייז ןייז
 וצ גהונ רעבירעד ךיז ןענעז ןדיי עמורפ

 ןיליפת-י"שר עכעלנייוועג יד ץוחא ןגייל

 ןגעו -- ."םת ונבר ןופ ןיליפת,, ךיוא

 עז דומלה ךרד ןייז ןוא ןבעל סמת ונבר

 יד קלה ."וישרודו רוד רוד , סייוו ןיא



 102 קחצי--הפי 101

 ןדמל ,1612 -- 1530) יכדרמ ,הפי
 "שובל, רעד סלַא טנַאקַאב ,קסוּפ ןוא
 ןופ דימלת ;"'םישובל,, רפס ןייז בילוצ

 יבר ןוא (א"מר) סילרעסיא השמ יבר
 . ןעוועג טשרעוצ ;(ל"שרהמ) אירול המלש

 ןבילוצ רעכַאנ ,גארפ ןיא הבישי שאר

 ,עיצענעװ ןייק קעװַא ןדיי ףיוא שורג
 -בול ןיא רעכַאנ ,ענדָארג ןיא בר ךָאנרעד
 ןופ ףוס םוצ ןוא ,גַארּפ ןיא רעדיוװ ,ןיל

 זיא רע ,ןזיוּפ ןיא בר ןעוועג ןרָאי ענייז
 ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג

 דעו, טרָאװכוז עז) "תוצרא עברא דע,

 ןענעז רפס-טּפיוה ןייז ,("תוצרא עברא

 ןיא 8 ייז ןופ ,םירפס 10 ,"םישובל,, יד

 םיקלח 4 יד טיול טלעטשעגפיונוצ הכלה

 "ורּפ ,םישורד ןענעז 8 ןוא .ךורע ןחלש

 תוכלה וצ םישוריפ ,הרות ףיוא םיש
 םוצ תוחגה ,ם"במר ןופ שדוחה שודיק

 ןופ ?םיכובנ הרומ,, רפס ןשיפָאזָאליפ

 טקורדעג ןענעז "םישובל יד .,ם"במר

 "רע רעד .לָאמַאטימ עלַא טשינ ןרָאװעג

 חרוא ןופ םיניד יד ףיוא "?שובל, רעטש
 ןילבול ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא םייח

 ךָאנ ןענעז םישובל יד ןופ לייט ,0
 ןיא טָאה הפי יכדרמ יבר .די-בתכ ןיא
 ןיא שינעטנעק ןזיװעגסױרַא םירפס ענייז
 ןופ :הלבק ןוא עיּפָאזָאליפ ,עימָאנָארטסַא

 ,הפי עילימאפ יד טמַאטש םיא

 ,לארשי-ץרא ןיא טָאטשטרַאּפ עטלַא ןַפֹי
 טנָאמרעד טרעוװ ,םי ןשידנעלטימ םייב

 "נָא ןוא 'א הנוי ,ט"י עשוהי, ךיינת ןיא
 -טלַא ןיא ךיוא טנָאמרעד טרעוו ,(ערעד

 ןטנעמָאקָאד עשיריסַא ןוא עשיטּפיגע
 -נָא ךיז טָאה בושי רעשידיי רעיינ רעד
 זיא ופי ןבעל ;1820 רָאי ןיא ןביוהעג
 -ידיי רעד ןרָאװעג ןפַאשעג 1908 רָאי ןיא
 זיא רעכלעוו ,ביבא-לת לײט-טָאטש רעש

 ופי .טָאטש ערעדנוזַאב ַא רעכַאנ ןרָאװעג
 -עג 194/ רָאי ןיא המחלמ רעד רַאפ טָאה

 ,רעניואוניא טנזױט 80 ייב טלייצ
 רעד בילוצ ;ןדיי טנזיוט 10 ייז ןשיווצ

 ,(ןברק סלַא ןרעו טכארבעג לָאז

 קעװַא רעבַארַא עלַא טעמכ ןענעז המחלמ

 ,"ביבא-לת., טרָאװכוז עז -- .ופי ןופ

 .תישארב) חנ ןופ ןוז רעטירד רעד !תוֿפֹי
 -ארב ןיא "חול-רעקלעפ,, םעד טיול ;('ה

 רעד תפי ןופ טמַאטשענּפָא ןבָאה 'י תיש
 רעד ןיא ;רעקלעפ עשירַא לייט רעטסערג

 רעד ןגעוו טגָאזעג טרעוו 'ט הליגמ ארמג

 -יפי, ך"נת ןופ גנוצעזרעביא רעשיכירג
 "םש ילהאב תפי לש ותופ

 -פוש יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ חתֿפי

 -לֵא רָאג יד ןיא ןדיי ייב (רעשרעה) םיט
 לואש גינעק ןטשרע םעד רַאפ ןטייצ עט

 ןיא דעלג ןופ טמַאטשעג טָאה רע ;ךלמה

 טרפוו םיא ןגעוו רוּפיס רעד .,ןדריה רבע
 .ב"י---א"י םיטפוש רפס ןיא טלייצרעד

 ןוא ןומע ןגעק תומחלמ טריפעג טָאה רע

 טיירפַאב ןוא גיז ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא

 טָאה המחלמ רעד וצ קידנעייג .ןדיי יד

 ךַא עטשרע יד זַא ןָאטעג רדנ ַא רע
 רע טעװ ןעמוקנגעגטנַא םיא טעװ סָאװ

 םיא זיא קילעפוצ .ןברק ַא רַאפ ןעגנערב

 ,רעטכַאט עקיצנייא ןייז ןעמוקעגנגעקטנַא

 ריא המכסה ריא טימ טָאה חתפי ןוא
 ערעטעּפש טל ;ןברק סלַא טכַארבעג
 רָאנ טיוטעג טינ ריא רע טָאה ,ןעגנוניימ

 ,ןבעל ץנַאג ריא לדיימ ַא ןבילבעג זיא יז
 סלַא טנידעג טָאה חתפי תב ןופ עמעט יד

 יב םירופיס עכעלנע רַאפ ךיוא ףָאטש

 עטשרע יד זַא רדנ רעד) רעקלעפ ערעדנַא
 ןעמוקנגעקטנַא טעװ סָאװ ךַאז עקידעבעל

 חתפי
 המחלמ עקיטולבַא טריפעג ךיוא טָאה
 חתפי ןופ רוּפיס ןיא .םירפא טּבש ןגעק
 עשיטַאמָאלּפיד יד טכארבעג ךיוא ןרעוו

 חתפי ןשיווצ ןטנעמוקָאד-ןעגנולדנַאהרַאפ
 (א"י םיטפוש) ןומע ןופ ךלמ םעד ןוא

 יד ןופ רעטייוצ רעד ןניבא קחצי
 ןופ ןוז ;בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ,תובא
 ןגעוו רוּפיס רעד .הרש ןוא וניבא םהרבא
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 ןופ תישארב שמוח ןיא ךיז טניפעג קחצי

 "רעד טרעװו סע .ה"ל זיב אי'כ לטיּפַאק
 ןױוש ןענעז הרש ןוא םהרבא זַא ,טלייצ
 -עג טשינ ןבָאה ןוא טלַא עדייב ןעוועג
 טַאהעג טָאה םהרבא :רעדניק ןייק טָאה

 החפש רעשירצמ ןייז ןופ ,לאעמשי ןוז ַא

 טגָאזעגנָא ךאלמ ַא ךרוד טָאה טָאג ,רגה

 ַא ןיא זַא ,הרושב יד הרש ןוא םהרבא
 סנעמעוו ןוז ַא ןבָאה ייז ןלעװ םורַא רָאי
 םוצ .לארשי-ץרא ןענעשרי ןלעוװ רעדניק

 ַא םיא ןוא ןוז ַא ןריובעג ייז ןבָאה רָאי
 יל השע קוחצ,, לייוו קחצי ןבעגעג ןעמָאנ

 ,(דיירפ טפַאשרַאפ רימ טָאה טָאג) ? 'ה

 טָאה טָאג יװ טלייצרעד טרעוװ ךָאנרעד

 -קמ ןסייהעג םיא ןוא םהרבא טוואודּפעג

 ןעוו .הלוע ןברק ַא סלַא ןקחצי ןייז ביר

 -עגסיוא טַאהעג ןיוש טָאה םהובא

 ןקחצי ןטכעש וצ רעסעמ סָאד טקערטש

 טָאה ןוא למיה ןופ ךאלמ ַא ןעמוקעג זיא

 סָאד זַא קידנגָאז ,ןופרעד ןטלַאהעגּפָא םיא
 תדקע) טָאג ןופ עבָארּפ ַא רָאג ןעוועג זיא

 -בא יו טלייצרעד טרעוו רעכַאנ .(קחצי

 רעד טיול) טכענק ןייז טקישעג טָאה םהר
 ןעװעג סע זיא עיצידארט רערעטעּפש

 עילימַאפ ןייז וצ םרא ןדּפ ןייק (רזעילא

 רעד .ןוז ןייז רַאפ בייוו ַא ןעמענ וצ
 יד ,הקבר ךיז טימ טכארבעג טָאה טכענק
 -בא ןופ לקינייא ןַא ,ןבל ןופ רעטסעווש

 טימ טָאה קחצי .רוחנ רעדורב סםהר

 ןוא ושע רעדניק ייווצ ןריובעג הקבר

 יו טלייצרעד ךָאנרעד טרעוו סע .בקעי

 -עג דנילב רעטלע רעד ףיוא זיא קחצי
 ושע וצ טָאטשנָא טָאה רע יװ ןוא ןרָאװ
 זיא קחצי .בקעי וצ הכרב יד ןבעגעג

 ןיא רָאי 180 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג
 ןיא ןורבח ןיא הרובק וצ ןעמוקעג זיא

 רעשידיי רעד ןיא .הלּפכמה תרעמ רעד
 "נוזאב ,תוליפת יד ןיא ןוא עיגילער

 יד טמענרַאפ ,םיארונ םימי יד ןיא סרעד

 -בא סָאװ סָאד) "?קחצי תדקע, ןופ השעמ

 סטָאג וצ ןעוועג םיכסמ טָאה וניבא םהר

 ןופ רבחמ ,קסוּפ

 ןברק ַא רַאפ ןקחצי ןעגנערב וצ לעפַאב
 לייו ,"ןדניב, שטייט רעד זיא "הדקע;
 ַא (ןדנובעג רעירפ ןעמ טָאה ןברק םעד

 רַאפ טנַאמרעד ןעמ .טרָא סיורג רעייז
 ןוא םהרבא סָאװ ,ןברק ןסיורג םעד טָאג
 ןעגנערב וצ ןעוועג טיירג ןענעז קחצי

 ערעייז רַאפ תוכז םעד ןיא טעב ןעמ ןוא
 זיא תוחילס יד ןיא .,ןדיי יד ,רעדניק
 םהרבא תירב רוכז, החילס ַא ןַארַאפ

 שיט הנשה שאר ארמג יד ."קחצי תדקעו
 יד טנָאמרעד רפוש ןזָאלב סָאד זַא טגָאז
 זַא ןקרעמַאב וצ זיא סע -- .קחצי תדקע

 ןיא רעבארא עשינַאדעמכַאמ יד ייב ךיוא

 -ייהרַאפ רעייז קחצי זיא לארשי-ץרא
 ןסיורג ַא רַאפ םיא ןטלַאה ייז ;טקיל

 טנגעג רעד ןיא רעבַארַא ןַא ןעוו ןוא ,ןדּפק

 (קַאכסיא) קחצי ייב טרעווש ןורבח ןופ
 .העובש יד םייקמ רעכיז רע זיא

 -- 1122 ךרעל) ירמ אבא רב קחצי
 רעטמירַאב ,(ךיירקנַארפ-םורד ןיא 8

 ךיוא) "רוטיעה,, רפס

 טקורדעג ,תוכלה ךיוא ,("םירפוס רוטיע;

 ,עיצענעוו ןיא 1680 לייט רעטשרע רעד
 ןיא 1860 טשרע ןלייט עטצעל יד ןוא
 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע :גרעבמעל

 טרעו רע .ף"יר ןפיוא "םירעש האמ,,
 רבחמ ןכרוד טעטירָאטיױא סלַא טנכערַאפ

 .ךורע ןחלש ןופ

 ןריובעג (ף"יר) יספלא קחצי
 ןופרעד ,עקירּפַא-ןופצ ןיא זעפ ןיא 85
 ,סאפ ןופ רעד, "?יספלא  ןעמָאנ ןייז

 -ַאּפש) ,אנעסול ןיא ןברָאטשעג -- ."זעפ

 . ,ןדמל ןוא קסוּפ רעטמירַאב ,(1109 עינ

 קחצי יבר) ף"יר ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב
 ונבר ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא רע ;(יספ
 טָאה :('לאננח; טרָאװכוז עז) לאננח
 -יורג ַא טימ עקירפַא-ןופצ ןיא טריפעגנַא
 זיא רע ןעוו ,1088 רָאי ןיא .הבישי רעס
 ַא בילוצ רע טָאה ,רָאי 76 ןעוועג טלַא

 -פָא-ןופצ ןופ ןפיױלטנָא טזומעג ,הריסמ
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 -וצ טצעזַאב ךיז ןוא עינַאּפש ןייק עקיר

 "ארג ןיא רעכַאנ ,אוואדראק ןיא טשרע
 ואו ,אנעסול ןיא ףוס םוצ ןוא ,אדאנ

 זיא רע :תובישי טימ טריפעגנַא טָאה רע

 -- .רָאי 90 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג

 -פס עכעלטע ןעוועג רבחמ טָאה ף"יר רעד

 (שיבַארַא ןיא תובושתו תולאש) םיר
 "לה ענייז ןענעז ןטסמירַאבמַא רעבָא

 אױמג רעד ןופ רוציק ַא זיא סָאד .""תוכ
 ןעמונעגסיױרַא טָאה רע רעכלעוו ןופ ,ילבב
 אלקש יד ןָא ,תוכלה-יקסּפ יד זיולב

 ןענעז ף"יר ןופ "תוכלה., יד ;סאירטו

 סָאד ןוא ,תותכסמ יד טיול טנדרָאעגניײא

 "ף"יר, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא רפס
 ןיא ךיז טצונַאב רע ."ספלא,, רעד רעדָא
 רעד .ימלשורי דומלת ןטימ ךיוא ייז

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ף"יר
 קסוּפ סלַא טלעװ רעזעיגילער רעשידיי

 -ַאפ םיקסופ ערעטעּפש יד ןוא ,ןושאר
 ןטלַאהעג טָאה ןעמ .םיא ףיוא ךיז ןפור

 רפס סָאד ןעוועג רבחמ טָאה רע ןעוו זַא

 -עג טָאה ,"וילע היורש התיה הניכשה,

 ןב םחנמ יבר) הניכש יד םיא ףיוא טור
 ןיא סע טגנערב "ךרדל הדצ,, ןייז ןיא חרז

 ף"יר ן'פיוא .(םינושאר יד ןופ ןעמָאנ
 ייס ,םישוריּפ ייס ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 -טּפיוה רעד .(ןעגנוקרעמַאב-ןגעק) תוגשה
 םיסינ ונבר ןופ זיא ף"יר ןפיוא שורּפ

 ןופ ןענעז תוגשה-טּפיוה יד ןוא ,(ן''ר)
 -טּפױה רעד .('רואמה,,) היחרז ונבר
 ףסוי יבר ןעוועג זיא ף"יר ןופ דימלת

 ף"יר ןגעוו -- .(''שגימ,, עז) שגימ ןבא
 ,4 קלח "וישרודו רוד רוד,, סייוו עז

 -רָאװ ןופ יבר ,(שילַאק) קחצי
 ןברָאטשעג -- 1779 ךרעל ןריוגעג) עק

 ןיא יבר רעשידיסח רענעעזעגנָא ,,8
 -ַאטש םידימלת ענייז ןוא םיא ןופ ;ןליוּפ

 ,עקראוו ןופ םייבר ערעטעּפש יד ּפָא ןעמ
 -עקס ,קצָאװטָא ,ווָאנישמַא ,רעדנַאטקעלַא

 ןוא הרות ירבד ענייז ןגעוו ;ץיווענר

 16 תששש רב קחצי--שילאק קחצי

 להא,, ןיא ןארַאפ זיא גנוביירשַאב-סנבעל

 .ןעדלאוו ןופ "קחצי

 ןעמעב ןיא 1900 ךרעל) ןיוו ןופ קחצי
 שאר ,קסוּפ ;(1210 ךרעל ןברָאטשעג --

 רוא;, רפס ןופ רבחמ ,ןיוו ןיא הבישי
 -געטור ןופ ריאמ ונבר ןופ יבר ,"עורז
 ןוא ,תוכלה ףיוא זיא רפס ןייז .גרעב

 יד ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא קרַאטש זיא
 ַא ןעוועג זיא "עורז רוא, רעד .םיקסוּפ

 טקורדעג זיא ןוא די-בתכ ןיא טייצ עגנַאל
 ןיא ,רימָאטישז ןיא 1862 טשרע ןרָאװעג

 עקיטכיוו ךיוא ןַארַאפ ןענעז ?עורז רוא,

 -ידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ ןלאירעטַאמ
 -לטימ ןיא רָאלקלָאפ ןוא עטכישעג רעש
 ,רעטלַא

 ,"קחצי אירול, עז אירול קחצי

 (ליברוק) לייברַאק ןופ קחצי
 "קנארפ ןיא טרעדנוהרָאי ןט18 עדנע)

 תוצמ רפס,, ןופ רבחמ ,קסוּפ ,(ךייר
 רסומ ירבד ןוא תוכלה ,(ק"מס) ?"ןטק

 "עג ןעמונעגנָא ,תווצמ ףיוא םילשמ ןוא
 ,םיקסוּפ יד ייב ןעוו

 ןריובעג) ש"ביר ,תשש רב קחצי
 1408 ןברָאטשעג --- 1226 עינַאּפש ןיא

 קסוּפ ןוא בר ,(עקירפא-ןופצ רישזלַא ןיא
 טמירַאב ,עקירפַא-ןופצ ןוא עינַאּפש ןיא
 תובושתו תולאש, רפס ןייז ךרוד

 -ַאב סע יװ) 817 טלַאהטנַא "ש"בירה
 רפס סָאד .תובושת (ש"בירה טפערט

 "לה יד רַאפ רָאנ טינ קיטכיוו רעייז זיא
 "עג רעשידי רעד רַאפ ךיוא רָאנ תוכ

 ,עינַאּפש ןיא רעגייטש-סנבעל ןוא עטכיש
 -ַאּפש שורג ןופ טייצ רעד רַאפ רָאי 0
 "יורג יד ןעוועג ןיוש ןענעז סע ןעוו ,עינ
 -רַאפ ךיז טָאה סע ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עס

 סרעדנוזַאב ,םיסונא לָאצ יד טרעסערג
  ףינַאּפש ןיא ןדיי ףיוא הטיחש רעד ךָאנ

 רָאי ןקיזָאד ןיא .(1881) א"נק רָאי ןיא
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 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעמוקעגמוא ןענעז

 טדמשעג ךיז ןבָאה ןדיי ליפ ןוא ,ןדיי
 ש"ביר רעד .םיסונא ןרָאװעג ןענעז ןוא
 יד ,רישלא ןייק ןפָאלטנַא טלָאמעד זיא

 רישזלַא ןיא רבק סעש"ביר ןופ הבצמ

 ַא -- .1806 רָאי ןיא ןענופעג ןעמ טָאה
 יד ןוא ש"ביר ןגעוו טעברַא עכעלטנירג

 -ַאּפש ןיא טייצ רענעי ןיא םינבר ערעדנַא
 סָאלטא רזעלא טכעלטנפערַאפ טָאה עינ

 ןעמָאנ ןטימ "םרכה,, ךובלמַאז ןייז ןיא
 ,"םיבכוכהו חריה;

 ןופ ןײגסױרַא סָאד םירצמ תאיצי
 עטסערג עטשרע יד זיא סָאד ,(םירצמ
 עטכישעג רעד ןיא גנוריסַאּפ עשירָאטסיה

 ןרעװו טיירפַאב סָאד ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 "רעד טרעוו ןוא ,םירצמ ןופ תולג ןופ
 עטשרע יד ןיא תומש שמוח ןיא טלייצ

 ןופ קנעדנָא םוצ .ךעלטיּפַאק עטסערג
 םיבוט םימי ןַארַאפ ןענעז םירצמ תאיצי

 רעד ןוא ,(ערעדנַא ןוא חסּפ) תווצמ ןוא

 ערעדנַא ןוא גיי תומש) ןָא טגָאז שמוח

 תאיצי יד ןעקנעדעג לָאז ןעמ זַא (רעטרע

 ןיא ךיוא ןעמ טגָאז רעבירעד .םירצמ
 סע ואוו ,"רמאיו, השרּפ יד עמש תאירק

 -- .םירצמ תאיציל רכז רעד ןַארַאפ זיא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןעוו ,עגַארפ רעד ןגעוו

 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז םירצמ תאיצי יד
 -עג ,רעקירָאטסיה יד ייב ןעגנוניימ ענעד

 -ארט יד ןיא ןעמונעגנָא זיא ךעלנייוו
 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד זַא ,עיציד
 -ַאב זיא טלעוװ יד טניז ח"מת םיפלא 'ב
 רעד רַאפ 1812 טסייה סָאד ,ןרָאװעג ןפַאש
 ןעמ ביוא .,גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 -שח-טייצ ןלענאיצידארט םעד ןָא טמעמנ
 זיב לבב תולג ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ןוב

 -כוז עז) שדקמה תיב ןט2 ןופ טימ ןיא
 רעלַאמ רָאסעּפָארּפ ,(שדקמה תיב טרָאװ
 תוריקח עכעלטפַאשנסיװ יד ןגעוו טָאה
 -ןַאהּפָא ןייז ןבירשעג םירצמ תאיצי ןופ
 ,"ריבד,, ךובלמאז ןופ לייט ןט1 ןיא גנולד

 טרָאװכוז "ןילימ ךרע,, טרָאּפָאּפאר עז --
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 יו םירוּפיס יד --- ."ןודקומ רדנסכלא;
 ,םיירצמ ןופ סױרַא ןענעז ןדיי יד ױזַא
 וצ ןעמוקעג ןענעז ןרהא ןוא השמ יװ

 ןעגנואווצעג םיא ןוא םירצמ ךלמ הערּפ
 ןדיי יד ןזיילוצסיוא תוכמ 10 יד ךרוד

 -עגכָאנ טָאה הערּפ יו רעכַאנ ךיוא ןוא
 סנ רעד ןעשעג זיא סע ןוא ןדיי יד טגָאי

 -ירַא ןענעז ןדיי יד ,"ףוס םי תעירק,, ןֹופ
 שירצמ ןייז טימ הערּפ ןוא םי םעד רעב
 -- .ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא רעטילימ

 שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו ץלַא סָאד
 טּפיױה רעד .חלשב ןוא אב ,אראו ,תומש

 טימ ןדנוברַאפ זיא רעכלעוו ,בוט-םוי

 "רעווכוז עז -- .חסּפ זיא םירצמ תאיצי
 ."חסּפ,, ,י'םירצמ,, ,'רכז,, רעט

 סָאװ ,רפס טלַא רעיז רפס ,הריצי
 רבחמ ןייז לָאז עיצידארט רעד טיול
 ןופ רענייא ;וניבא םהרבא ןעוועג ןבָאה

 רעשידי רעד ןיא םירפס עטסלע יד

 "יה יד ןופ גנוניימ רעד טיול :קיטסימ
 -ץג טסַאפרַאפ ןבָאה רע לָאז רעקירָאטס

 -ןדעי ,דומלת ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװ
 .טרעדנוהרָאי ןט6 ןופ רעטעּפש טינ סלַאפ
 טרעוו ז"ס ןירדהנס ארמג רעד ןיא ןיוש

 אנינח בר םיארומא יד ןגעוו טלייצרעד
 םעד טימ ןבָאה ייז זַא ,איעשוא בר ןוא
 ןכַאז עקידעבעל ןפַאשַאב "הריצי רפס;;

 -יצי תוכלה,, סע טסייה ז"ס ןירדהנס ןיא

 טרעװ 'ז ןירדהנס ימלשורי ןיא ."הר
 אנת םעד ךרוד הריצי רפס רעד טנָאמרעד
 ןעוועג זיא סָאד יצ .היננח ןב עשוהי יבר
 טינ זיא ןבָאה רימ סָאװ הריצי רפס רעד

 טינ טָאה רפס רעצנַאג רעד .טסואווַאב
 טלַאהטנַא ,רעטרעוו 1,800 ךרעל יוו רעמ

 עכלעוו ,ןקנאדעג עשיטסימישיפָאזָאליפ

 -עלדנעטשרַאפמוא ןיא טליהעגנייא ןענעז
 "עה ןייר ַא זיא ךַארּפש יד .,ןצַאז עכ
 ָאד ןרעו לָאמ עטשרע סָאד .עשיאערב
 10 יד ,"תוריפס רשע, יד טנָאמרעד
 דוסי רעד ןענעז סָאװ ,ןטנמעלע עשיטסימ

 ךיוא טיג רפס סָאד .ערעל-הלבק רעד ןופ



 הארי--בוט רצי 109

 -יבמָאק רעד ןופ ױזַא יו גנונעכער םעד

 -ערבעה ןיא ןבַאטשכוב 22 יד ןופ עיצאנ
 -אבסיורא ןעמ ןָאק ('ת זיב 'א ןופ) שיא
 -ַאפ טרָאד ןענעז סע ,ןלָאצ עכיוה ןעמוק

 ,למיה ןיא תולזמ יד ןופ ןרעפיצ ןאר

 ליפ רפס עצנַאג סָאד זיא טּפיוהרעביא
 טימ ,םעלבָארּפ-טּפיױה סָאד .ןרעפיצ טימ

 זיא ךיז טקיטפעשַאב רפס סָאד ןכלעוו

 ךיוא) םעלבָארּפ עשיפָאזָאליפ עטלַא סָאד

 רעד ןופ טָאה יוזא יו (הלבק רעד ןיא

 טנָאקעג טייהנייא רעקיטסייג רעכעלטעג
 ןופ טלעװ עלעירעטַאמ יד ןײטשטנַא
 -טנע רעד ןוא ,ןעגנוניישרעד ענעדישרַאפ

 -ארטשסיוא יד ,עיצַאנַאמע יד זיא רעפ
 טגָאזעג טינ סָאד זיא רָאלק םגה ,גנול

 -עג טָאה רפס סָאד -- .הריצי רפס ןיא
 -ידיי ךס ַא ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאה

 יבר) רעטלַאלטימ ןיא ןפָאזָאליפ עש

 -אב ןוא (ערעדנַא ןוא לוריבג ןבא המלש
 -יצי רפס םוצ .הלבק רעד ףיוא סרעדנוז

 ןופ םישוריּפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז הר

 יבר ,(הריקחה ךרד טיול) ןואג הידעס בר

 יבר .ערעדנַא ןוא םייבמר ולונוד יתבש
 םיא טנַאמרעד "ירזוכ,, ןיא יולה הדוהי

 ,וניבא םהרבא ןופ זיא רע זַא טגָאז ןוא
 ןבירשעגוצ םיא ןבָאה ערעטעּפש לייט
 לָאמ עטשרע סָאד ,אביקע יבר אנת םעד

 ןרָאװעג טקורדעג הריצי רפס רעד זיא

 סגרעבסַארג עז --- .1502 אוטנאמ ןיא
 ;1909 ןָאדנָאל ,"הריצי רפס,, עבאגסיוא

 ,4 קלח ,"וישרודו רוד רוד ,, ,סייוו ךיוא עז

 -ינ עטכעלש ערה רצי ,בוט רצי
 רעשידיי רעד ןיא (גנוגיינ עטוג ,גנוג
 ,ןעמונעגנָא זיא טלעוו רעשיטעדזעיגילער
 -יוו ייווצ ןַארַאפ ןענעז שטנעמ ןיא זַא
 יד ,ןעגנוגיינ ייווצ ,"םירצי,, ייווצ ,סנל
 ןוא בוט רצי רעד ,עטכעלש יד ןוא עטוג

 'ו תישארב שמוח ןיא ןיוש .ערה רצי
 רצי לכו, שטנעמ ןפיוא טגָאזעג טרעוו

 רעד ןוא) "םויה לכ ער קר ובל תובשחמ
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 זיא ץראה ןייז ןופ ןעקנַאדעג יד ןופ ןליוו
 'ח תישארב ןיא .(טכעלש קידנעטש

 "ענמ ער םדאה בל רצי יכ,, טגָאזעג טרעוו
 שטנעמ ןופ ץרַאה ןופ ןליוו רעד) "ויר

 רעד ןיא .(ןָא טנגוי ןייז ןופ טכעלש זיא
 רעד זַא טגָאזעג טרעוו ,תוכרב ףוס הנשמ
 ,ערה רצי ַא ןוא בוט רצי ַא טָאה שטנעמ

 ןָאט וצ ןליוו ַא ןוא סטוג ןָאט וצ ןליוו ַא

 א"צ ןירדהנס) ארמג רעד ןיא .סטכעלש

 ַא םעד ןגעוו ןַארַאפ ןענעז (ערעדנַא ןוא
 טרעװ ה"ק תבש ןיא .הדגא ירבד ךס

 ערה רצי ןופ רעגייטש רעד זַא ,טגָאזעג

 "וצ שטנעמ םעד וצ טדער רע זַא ,זיא

 רעד ןוא ,הרבע רעניילק ַא וצ טשרע

 -רעד רע זיב הרבע ערעסערג ַא וצ ךָאנ
 "יפת רעד ןיא .הרז הדובע וצ םיא טריפ

 יז ,'ערה רצימ ינליצתו;, ןַארַאפ זיא הל

 (ז"ט תוכרב) ערה רצי ןופ ליצמ ךימ

 .רעביא טָאג טָאה סָאװ וצ ,עגַארפ יד

 ןיוש טָאה ,ערה רצי םעד ןפַאשַאב טּפיוה

 יז ןוא ,שרדמ ילעב יד טקיטפעשַאב

 טָאג סָאװ ,טימרעד טרעלקרעד סע ןבָאה

 יד שטנעמ םעד ןבעג טלָאװעג טָאה

 -סיוא ךיז ןיילַא טייקכילגעמ יד ,הריחב

 זַא ןוא ,ןטכעלש ןופ עטוג סָאד ןלייוועצ

 ןשטנעמ ןטלָאװ ערה רצי רעד טינ ןעוו

 טַאהעג הנותח טינ ,רעזייה טיובעג טינ

 שרדמ) רעדניק ןייק טַאהעג טינ ןוא

 הרומ ןיא ם"במר רעד .('ט הבר תישארב

 טימ (ךיז טקיטפעשַאב 'ב קלח םינובנ

 .ערה רצי ןוא בוט רצי ןופ םעלבָארּפ םעד

 טרעוו עיגילער רעשידיי רעד ןיא זדארי
 -אב ,טָאג רַאפ ןבָאה ארומ סָאד ,הארי
 ןופ הגרדמ ערענעלק ַא סלַא טכארט

 ךיוא רעבָא .טָאג ןבָאה ביל ןופ ,הבהא
 .טכַא סיורג טגיילעג טרעװ הארי ףיוא

 יד טרעוו ך"נת ןיא ללכב ןוא שמוח ןיא

 -רעטנוא טָאג רַאפ ןבָאה וצ ארומ טכילפ

 -ַאפ זיא םירבד ןיא ;לָאמ ליפ ןכָארטשעג

 ארומ טסלָאז ,'ארית ךיהלא 'ה תא,, ןאר
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 ט"י ארקיו ןיא ;טָאג ןייד רַאפ ןבָאה

 טניפעג עבלעז סָאד ;'ךיהלאמ תאריו;

 ךיוא .שמוח ןיא רעטרע ערעדנַא ןיא ןעמ

 הארי טרעװ םירפס ך"נת ערעדנַא ןיא

 ןה, טגָאז ח"כ בויא .טביולעג רעייז

 ןבָאה ארומ סָאד ,"המכח איה 'ה תארי
 ןיא .שטנעמ ןופ המכח יד זיא טָאג רַאפ
 שיא סונגיטנַא טגָאז 'א תובא הנשמ רעד

 סע) "םכילע םימש ארומ אהיו, וכוס

 ,למיה ראפ ארומ יד ךייא ףיוא ןייז לָאז
 'ג תובא ןיא .(טָאג רַאפ טסייה סָאד

 "המכח ןיא הארי ןיא םא,, טגָאזעג רעוו

 ראפ ארומ ןייק ָאטשינ זיא סע ןעוו)

 ,(טייקמאזנרעלעג ןייק ָאטשינ זיא ,טָאג

 "עג טרעוז תובא ןופ קרּפ ןבלעז םעד ןיא

 -גיז וצ ןבָאה ארומ ,'יאטח תארי, טמיר

 ארמג יד טגָאז ג"ל תוכרב ןיא .,ןקיד

 "םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה.

 ץוחַא ,טָאג ןופ תושר ןיא זיא ץלַא;)

 ןײלַא שטנעמ רעד רָאנ סָאװ ,םימש תארי

 רעדָא ןבָאה לָאז רע יצ ןלייווסיוא ןָאק

 רסומ ילעב עשידיי ערעטעּפש יד .(טשינ

 "נוא ןַא טריפעגכרוד ןבָאה םירקוח ןוא

 ,ךעלמענ ,טסבלעז הארי ןיא דישרעט

 רַאפ ארומ יד ,"שנועה תארי, ןשיווצ

 רענעגנַאגַאב רעד ראפ ןרעוו טפארטשאב

 ,הגרדמ עניילק ַא זיא סָאד ןוא ,הריבע

 ןבָאה ארומ סָאד ,"תוממורה תארי,, ןוא

 -טנגייא .טָאג ןופ טייקנבאהרעד רעד רַאפ

 רעשידיי רעד ןיא -- ."טכרופרע, ךעל

 ןטכילפ ערעדנַא ןַארַאפ ןענעז עיגילער

 "עג טרעװ ט"י ארקיו ןיא .הארי ןופ

 רעדעי) "וארית ומאו ויבא שיא,, טגָאז

 ןוא רעטָאפ ןייז רַאפ ןבָאה ארומ לָאז

 טגנערב ב"כ םיחסּפ ארמג יד ;(רעטומ

 'ה תא; טנשרדעג טָאה אביקע יבר זַא

 ,"םימכח ידימלת תוברל ,ארית ךיהלא

 ארומוא טגָאז 'ד תובא הנשמ יד ןוא

 ןייד רַאפ ארומ יד) "םימש ארומכ ךבר

 ארומ יד יו בושח יוזא ןייז לָאז ןיבר

 ."הבהא ,, עז -- .(טָאג רַאפ

 ךלמ רעטשרע רעד טבנ ןב םעברי
 -ץרא יו םעדכָאנ ,לארשי תוכלמ רעביא
 ךיז טוט סכלמה המלש ךָאנ טָאה לארשי
 "שי ןוא הדוהי :תוכולמ 2 ןיא טלייטעצ

 "מורא טָאה ןשרעה ןייז ;(םירפא) לאר
 -גייוועג רעד רַאפ 910 --- 930 ןעמונעג

 'א םיכלמ ןיא .גנונעכערטייצ רעכעל
 זַא טליצרעד טרעװו ,גיי ,ב"י .איי

 ,דלעה ַא ,ליח רובג ַא ןעוועג זיא םעברי

 רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ךלמה המלש ןוא
 "ףסוי תיב, רעביא ןטמַאַאב ןכיוה ַא
 ןופ םיטבש-ןופצ יד רעביא טסייה סָאד

 ןיוש רעבָא .ערעדנַא ןוא השנמו םירפא

 איבנ רעד טָאה המלש ןופ ןבעל םייב

 רע זַא ,םעברי ןצ טגָאזעג ינולישה היחא
 -בש-ןופצ 10 יד רעביא ךלמ ןרעוװ טעוו
 ןעו .(ןימינב ןוא הדוהי ץֹוחַא םיט

 טָאה ,ןרָאװעג ריואוועג ןופרעד זיא המלש

 -טנַא זיא םעברי ,ןטיוט טלָאװעג םיא רע
 זיא טיוט סהמלש ךָאנ .םירצמ ןייק ןפָאל

 "עג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגקירוצ םעברי

 עשידיי 10 יד ןופ ץיּפש ןיא טלעטש
 ןוז  סהמלש ןופ טגנַאלרַאפ ןוא םיטבש

 לוע םעד ןרענעלקרַאפ לָאז רע זַא ,םעבחר
 "עג טינ טָאה םעבחר ,ןרעייטש יד ןופ

 ןבָאה טלָאמעד ןוא ,ןייז םיכסמ טלָאװ
 ןפַאשעג ןוא ןסירעגּפָא ךיז םיטבש 10 יד

 -טּפױה רעד טימ הכולמ ערעדנוזאב ַא
 םעברי טרעלקרעד ןוא םכש ןיא טָאטש
 ןרָאװעג זיא םעבחר .גינעק רעייז סלַא

 רעד טימ ןימינבו הדוהי רעביא רָאנ גינעק
 םורא ױזַא ,םילשורי ןיא טָאטשטּפױה

 תוכלמ :תוכולמ 2 יד ןענַאטשטנַא ןענעז
 -וצּפָא ידכ .הדוהי תוכלמ ןוא לארשי

 ןיא שדקמה תיב ןופ םיטבש 10 יד ןעיצ
 טלעטשעגקעװַא םעברי טָאה ,םילשורי
 תיב ןיא םענייא ,רעבלעק ענעדלָאג ייווצ
 ךיוא טרָאד ןוא ןד ןיא םענייא ןוא לא
 ;ןייז וצ בירקמ תוחבזמ טלעטשעגקעוװַא
 םימי עינ טריפעגנייא ךיוא טָאה רע
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא -- .םיבוט
 ןסיורג ַא רַאפ טנכערַאפ םעברי טרעוו
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 "עג ןוא טקידניזעג ןיילַא טָאה סָאװ עשר

 תא איטחמו אטוח ,דניז וצ ערעדנַא טריפ
 וצ טרעהעג רע ןוא ,('ה תובא) םיברה

 אבה םלועל קלח ןייק טינ ןבָאה סָאװ יד
 ,'צ ןירדהנס)

 ןיא ךלמ רעטייווצ רעד םעברי
 רעד רַאפ 744 -- 184 ןרָאי יד ןיא לארשי
 םיכלמ ןיא :;גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 "וצ טָאה רע זַא טלייצרעד טרעוװ ד"י 'ב

 ענעריולראפ יד םרא ןופ ןענואוועגקיר
 ןייז ןיא זַא ןוא ,תמח זיב ןצניוװָארּפ-ןופצ

 ,יתמא ןב הנוי טגָאזעג תואיבנ טָאה טייצ
 -עג טרעװ 'א סומע ןוא 'א עשוה ןיא
 ןיא ןעוועג ןענעז םיאיבנ 2 יד זַא ,טגָאז

 ,םעברי ןופ טייצ רעד

 -שי-ץרא ןיא ךייט רעטסערג רעד ןדרֹי
 -ץרא עכעלטנגייא סָאד ּפָא טלייט ,לאר

 ןופ טייז ענעי/) ןדריה רבע ןופ לארשי

 טמוק ,םורד וצ ןופצ ןופ טייג ,("ןדרי

 ךרודַא טסילפ ,ןרעסַאװ עשיריס יד ןופ

 טרָאד ןופ סױרַא טמוק ,תרנכ םי םעד

 רע זיב (ןדריה קמע) לָאט ןיא טסילפ ןוא
 ןעמָאנ רעד .חלמה םי ןיא ןיירא טלָאפ

 שמוח ןיא ץוחא ,טנָאמרעד טרעװ ןדרי

 עטשרע סָאד) םירפס-ךיינת ערעדנַא ןוא

 ךיוא ,("ןדריה רככ, ג"י תישארב לָאמ

 סָאד ,ןטנעמוקָאד עשיטּפיגע-עטלַא ןיא

 ."דרי, טרָאװ ןופ ןייז לָאז "ןדרי, טרָאװ

 ךיוה רעד ןופ ןסילפּפָארַא ,ןרעדינּפָארַא

 רעטלַא ןוא ך"נת ןיא .רעדינ יד ןיא

 ןדרי רעד טמענרַאפ עטכישעג רעשידיי
 -שי-ץרא ןעמענייא םייב .טרָא סיורג ַא

 ןונ ןב עשוהי ןופ טייצ רעד ןיא לאד

 םעד רעבירא ןדיי יד ןענעז ('ג עשוהי)

 ןטלַאּפשעג ןזיא רעסאוו סָאד ןוא ןדרי

 ןדרי םעד םורַא .ןטייז עדייב ןופ ןרָאװעג

 םירוּפס-רעדנואוו יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 -למ) עשילא ןוא והילא םיאיבנ יד ןופ

 זיא ןדרי ןופ גנעל יד ,('ו 'ה ,'ב 'ב םיכ
 רָאנ טיירב יד ןוא ,רעטעמָאליק 120 ייב

 -צעל ןענעז ןדרי םייב ,רעטעמ עכעלטע

 -רעדָאמ עשידיי ייר א ןענַאטשטנַא סנט
 עשירטקעלע יד ךיוא יװ סעינָאלָאק ענ

 טרָאװכוז עז --- .עיצנַאטס-גרעבנעטור
 ,"לארשי-ץרא;

 השורי ןופ םיניד עשידיי יד השורי
 טרָאד .ז"כ רבדמב שמוח ןיא ךיז ןעניפעג
 טברַאטש רענייא ביוא זַא ,טגָאזעג טרעוו

 טרעהעג ,ןוז ןייק רעביא טינ טזָאל ןוא
 טָאה רע ביוא ;רעטכָאט ןייז ןגעמרַאפ ןייז
 "ורב םוצ סע טרעהעג ,רעטכָאט ןייק טינ
 ,רעדורב ןייק טינ טָאה רע ביוא :רעד

 רעכַאנ ,רעדירב סרעטָאפ םוצ סע טרעהעג
 א"כ םירבד ןיא .םיבורק ערעטייוו ןעייג

 רעד ,ןוז רעטסטלע רעד זַא טגָאזעג טרעוו

 רעד ןופ לייט ןטלּפָאד ַא טמוקַאב ,רוּכנ

 "מג ןוא הנשמ ןיא םיניד-השורי .השורי

 'ח קרּפ ארתב אבב ןיא ךיז ןעניפעג אר
 ."ןילחונ שי;

 רעד ןופ ןעמָאנ (םלשורי) םילשורי
 -קילייה ,לארשייץרא ןופ טָאטשטּפױה
 ךיוא קילייה ןוא ןדיי רַאפ טָאטש עטס

 ןַארַאפ .רענאדעמכַאמ ןוא ןטסירק רַאפ
 םעד ףיוא ךיז טציטש עכלעוו ,גנוניימ ַא

 זיא סָאד זַא ,ו"ע םילהת ןיא קוסּפ
 טנָאמרעד טרעװ סָאװ ,םלש טָאטש יד

 ןיא .ד"י תישארב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 לָאמ עטשרע סָאד ןעמ טניפעג 'י עשוהי
 זיא ך"נת ןיא) "םלשורי ןעמָאנ םעד

 דמל רעד ךָאנ דוי ַא ןָא םילשורי םוטעמוא
 עטלַא יד ןיא ,(לָאמ 6 ןופ םַאנסיוא ןטימ
 -ַאסרוא,, יז טסייה ןטנעמָאקָאד עשיריסַא
 ןלַאװק עשיטפיגע:טלַא יד ןיא ;?ומיל
 עטלַא יד ףיוא .?םילַאשורוא ,, יז טסייה

 םיאנומשח יד ןופ תועבטמ עשיאערבעה
 סלַא ."השודקה םלשורי; יז טסייה
 -ורי זיא לארשייץרא ןופ טָאטשטּפיױה
 דוד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג םילש

 ןופ טייצ רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא ךלמה
 ביױהנָא ןוא 'ב לאומש ףוס) ךלמה המלש
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 -עגפיוא טרָאד זיא סע ןעוו ,('א םיכלמ
 ןוא שדקמה תיב סָאד ןרָאװעג טלעטש

 רעקילייה רעזעיגילער רעד ןרָאװעג זיא
 טָאה םילשורי .,קלָאפ ןשידיי ןופ רעטנעצ
 -יסַאּפ ליפ טכַאמעגכרוד טלַאמעד טניז

 ןרָאװעג ןעמונעגנייא ,תומחלמ ,ןעגנור
 יד ןוא ,לָאמ ליפ רעקלעפ ערעדנַא ךרוד

 -רע רעד ןענעז ןטנעמָאמ עטסגיטכיוו

 רעטייווצ רעד ןוא םילשורי ןברח רעטש
 .("ןברח,/ טרָאװכוז עז) םילשורי ןברה

 בורח ןוא ןעמונרַאפ ןבָאה רעמיור יד ןעוו

 יז ןבָאה רעטעּפש) טָאטש יד טכאמעג

 ַא ריא ןוא ןדיייטינ טימ טצעזַאב ריא
 ;('אנילאטיּפַאק אילע, ןבעגעג ןעמָאנ

 ךרוד םילשורי ןעמענרַאפ סָאד רעכַאנ

 רָאי) רַאמַא ףילַאק ןשינאדעמכַאמ םעד

 יד ךרוד ןעמענרַאפ סָאד רעכַאנ 7

 (רערָאפ-ץיירק) בלצה יעסונ עכעלטסירק

 ןעמענרַאפ סָאד רעכַאנ ,1099 רָאי ןיא

 ,1187 ןיא רענאדעמכַאמ יד ךרוד קירוצ

 יד ךרוד ןעמענרַאפ סָאד סנטצעל ןוא

 ןדיי ןופ המחלמ יד ,1918 ןיא רעדנעלגנע

 1947 ןרָאי יד ןיא םילשורי ןעיײרפַאב וצ

 -שוריייינ ןעמענרַאפ סָאד ןוא 1948 ןוא

 טײצ רעד ןיא -- .ןדי ךרוד םיל

 טָאה שדקמה תיב ןט2 ןוא ןטשרע ןופ

 לטרעפ ַא ייב טניואוועג םילשורי ןיא

 ןכָאנ .(ןטייצ עסיוועג ןיא) ןדיי ןאילימ

 "נוזַאב ןוא שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברח

 טָאטש יד זיא רתיב ןופ ןברח ןכָאנ סרעד

 ,ןדיי ןופ טזָאלרַאפ ןצנַאגניא ןרָאװעג

 "יואוו טרָאטעג טינ טרָאד ןבָאה עכלעוו

 -רַאפ ןבָאה רענַאדעמכַאמ יד טניז .ןענ

 רעדיו ךיז ןדיי ןבָאה טָאטש יד ןעמונ
 בלצה יעסונ יד ,םילשורי ןיא טצעזַאב
 -רעד טָאטש יד ןעמענרַאפ םייב ןבָאה
 -וט ןופ ןימינב יבר .ןדיי עלַא טעדרָאמ
 ךרעל טָאה ("תועסמ,, ןופ רבחמ) אלעד
 עכעלטע םילשורי ןיא ןפָארטעג 0
 (ןמחנ ןב השמ יבר) ן"במר רעד ;ןדיי
 רָאנ טרָאד ןפָארטעג טָאה 1907 רָאי ןיא
 -עג טָאה ,ן"במר רעד ,רע ןוא ,ןדיי 2

 16 םילשורי

 ,בושי ןשידי םעד ןרעסערגרַאפ ןעמונ

 ץלַא רדסכ רימ ןפערט ןָא טלָאמעד ןופ
 טָאה רעדנוזַאב ,םילשורי ןיא ןדיי רעמ

 בושי רעשידי רעד טרעסערגרַאפ ךיז

 ןבָאה סע .(1492) עינַאּפש שורג ןכָאנ

 -ײמַא םילשורי ןיא טצעזַאב ךיז רעכַאנ

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעטלע ןטס

 רעקילײה רעד ייב הרובק וצ ןעמוק

 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא .טָאטש

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט9

 . עשידיי ענרעדָאמ סָאד ךיוא ןעלקיװטנַא
 -טנַא ךיז טָאה סע .םילשורי ןיא ןבעל

 ןענעז סע ,לדנאה רעשידיי רעד טלקיוו

 ןלוש ןוא תובישי ערעסערג ןענַאטשטנַא

 ןיא ךיז ןעניפעג (1948 רָאי ןיא) טנייה

 ,רעניואוונייא טנזיוט 120 ךרעל םילשורי

 ,ןדיי טנזיוט 100 ייב ןַארַאפ ןענעז ייז ןופ

 טנזױט ןוא רענאדעמכַאמ טנזיוט 0

 ןופ טנייה טייטשַאב םילשורי ,ןטסירק

 זיא עכלעוו ,טָאטשטלַא (( לייט 2

 ןוא ,רעיומ רעטלַא ןַא טימ טלגנירעגמורַא

 יד .תיבה רה רעד ךיז ןעניפעג סע ואוו

 ;ןלוש עשידיי עטלַא יד ןוא יברעמה לתוכ

 ךיוא טײטשַאב עכלעוו ,טָאטש עיינ יד (2

 יװ ,ןלַאטרַאװק עשידיי ענעדישרַאפ ןופ

 תויּפלת ,היבחר ,השמ ןירכז ,םירעש האמ

 עלַא טעמכ ןעניואוו ןדיי יד ,ערעדנַא ןוא

 (טרעדנוה עכעלטע ןופ םאנסיוא ןטימ)

 סולשַאב םעד טול .טָאטש רעיינ רעד ןיא

 'ז ןיא רעקלעפ עטקיננייארַאפ יד ןופ

 "רעטניא ןרעוו םילשורי לָאז חשת ולסכ

 עשידי סָאד רעבא .,טריזילאנאיצאנ

 ןרעוװ לָאז םילשורי זא טגנַאלרַאפ קלאפ

 םילשורי ןיא .לארשי ןופ טָאטש-טּפיױה יד

 "ידיי יד ,ימואלה דעו רעד :ןַארַאפ ןענעז

 "בר עטסכעה יד ,עוויטוקעזקעיץנעגַא עש

 -געצ יד ,(תישארה תונברה) דנאל ןופ םינ

 רעד ,תמייק ןרק ,דוסיה ןרק ןופ עלארט

 -ערג יד ,טעטיסרעווינוא רעשיאערבעה

 ײּפש ,ןראנימעס-רערעל ,תובישי עטס

 ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ,ןלַאט

 עטסערג יד ,הקולח רעד ןופ םיללוכ יד
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 ןיא .עלוש-לאלצב .,קעטַאילביב עשידיי

 ןעועג ןָא קידנעטש ןופ ןענעז םילשורי

 סלַא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטסערג יד

 ךיוא ןענעז סע ;רעניואוונייא ןוא םינבר

 דַאב סלַא ןדיי ענעעזעגנָא ןיהא ןעמוקעג

 "ַאב דנוא ןענעז רעטלַאלטימ ןופ ;רעכוז

 רעד ,םילשורי ןופ רעכוזַאב יד טנַאק

 יחרפה ירותשיא יבר ,ץבמר ,ם"במר

 רבחמ .,רעשרָאפ-לארשי-ץרא עטשרע)

 "טרב הידבוע יבר ,("חרפו רותפכ ןופ

 יבר ,ז"בדר ,ח"בלר ,ינבוארה דוד ,ארונ

 יערעדנַא ןוא יזגלא ט"יר ,זיגאח בקעי

 ןופ ןעוועג ןענעז טייצ רעטצעל רעד ןיא

 "אס לאומש יבר טלעװ רעשינבר רעד

 בייל עשוהי יבר ,ךאברוא ריַאמ יבר ,טנַאל

 בקעי יבר ,קוק קחצי םהרבא יבר ,ןיקסיד

 ברה ,דלעפנענָאז ףסוי םייח יבר ,ריאמ

 ךיינת ןיא -- .לאיזוע ברה ,גָאצרעה .רד

 םילהת) טגָאזעג םילשורי ןגעו טרעוו

 "ימי חכשת םילשורי ךחכשא םא; (ז"לק

 זיא ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ןוא ,"ינ

 ,(א םילכ הנשמ) קילייה רעייז םילשורי

 ףרַאד ןברח ןכָאנ םילשורי טעז ןעמ ןעוו

 -לת ;(ו"כ ןטק דעומ) העירק ןסייר ןעמ

 -למ עצראווש ןגָארט ןגעלפ םימכח ידימ

 אבב) םילשורי ןכָאנ רעיורט ןיא םישוב

 ַא רַאגָאז ןעװעג זיא סע .טינ אמק

 ילבא; עז) "םילשורי ילבא; עטקעס

 זיא הלפת-הרשע הנומש רעד ןיא .("ןויצ

 רימ ."םילשורי הנוב., הלפת יד ןַארַאפ זיא

 יד ."םילשוריב האבה הנשל ךיוא ןגָאז

 ןעװ ןָא טגָאז ה"ע ארתב אבב ארמג

 ןרעװ טיובעגפיוא קירוצ טעװ םילשורי

 יד .סיורג ךעלנייומוא ןייז יז טעװ

 ךיוא ןוא ה"ע ארתב אבב ,טרָאד ארמג

 זיא סע יװ טקנוּפ זַא טגָאז 'ה תינעת

 -ורי ,םילשורי ַא טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ

 ףיוא ןַארַאפ זיא ױזַא ,הטמ לש םילש

 -- .הלעמ לש םילשורי ַא טלעוו רענעי

 יד ייב קיליײה רעייז ךיוא זיא םילשורי

 עטסקילײה עטייוצ יד) רענַאדעמכַאמ

 והימרי--ימלשורי
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 יב סרעדנוזאב ןוא (אקעמ ךָאנ טָאטש

 רעכעלטסירק רעד טיול לייוו ,ןטסירק יד

 רבק רעד טרָאד ךיז טניפעג עיצידארט

 רעקלעפ עכעלטסירק יד ,ירצונה ושי ןופ

 ערעייז םילשורי ןיא עלַא טעמכ ןבָאה

 םילשורי ןגעוו -- .סעדניימעג עזעיגילער -

 "ודג ןגעוו ;"םילשורי תוחול, סעצנול עז

 "םילשורי ימכח תודלות., םילשורי ןיא םיל

 ףוס תופסוה יד ןיא עז -- .ןיקמורפ ןופ

 ."לארשי תנידמ,, דנַאב ןקיזָאד

 עע דומלת ,ימלשודי
 ,"דומלת,

 טרָאװכוז

 טגעלפ ןעמָאנ םעד טימ ךיי-ימלשורי

 דיי ַא ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ןפור ןעמ

 "ץרא ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא סָאװ

 עלעיצעּפס יד ןגָארטעג טָאה ןוא לארשי

 ,םישובלמ-םילשורי עשידיי עשידָאמטלַא

 ןיא טָאטש רעטלַא ןַא ןופ ןעמָאנ ן"ירי

 טרעוו ,חלמה םי ןופ טייוו טינ לארשי-ץרא

 עשוהי ןיא ;ך"נת ןיא לָאמ ליפ טנַאמרעד

 ןדיי יד יװ טלייצרעד טרעװ יו ןוא 'ב

 יוחירי ןייק םילגרמ ייווצ טקישעג ןבָאה

 יד טרעגַאלַאב ןדיי יד ןבָאה רעכַאנ ןוא

 יד ןענעז רפוש ןזָאלב ךרוד ןוא טָאטש

 זיא טָאטש יד ןוא ןלאפעגנייא ןרעיומ

 "עד טָאה עשוהי .ןעמונעגנייא ןרָאװעג

 סָאװ םעד ףיוא םרח ַא ןפורעגסיוא טלָאמ

 זיא טָאטש יד .וחירי ןעיובפיוא טעוו

 טיובעגפיוא קירוצ לָאמ עכעלטע רעטעּפש

 "גיא וחירי ןיא ןענעז טנייה .ןרָאװעג

 "נָא טרעװ סע  ןדיי ןייק ָאטינ ןצנַאג

 ךיז טָאה טָאטש עטלַא יד זא ,ןעמונעג

 ןופ רעטייוו רעטעמָאליק 2 ייב ןענופעג

 טרָאד ןענעז סע .וחירי רעגיטנייה רעד

 ןעמ ןוא ןעגנובָארגסיױא ןרָאװעג טכַאמעג

 .ןרעיומ עטלַא יד ןופ ןרוּפש ןענופעג טָאה

 רפס ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ ןהימרי

 ןברח ןופ טייצ רעד ןיא ,תואיבנ ןייז ןופ

= 
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 ךרעל טבעלעג) שדקמה תיב ןטשרע ןופ
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 885 -- 0
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .(גנונעכער
 ןוא והימרי ,והיעשי םיאיבנ עסיורג יירד

 ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז ,לאקזחי

 טניואוועג .ןחכ ַא ןעוועג זיא ןוא והיקלח

 ,ןימינב טבש ןופ דנַאל ןיא תותנע ןיא

 רפס סָאד יו .םילשורי ןופ טייוו טינ

 ןביוהעגנָא רע טָאה טלייצרעד 'א והימרי
 "רעה רעד ןופ רָאי ןט12 ןיא תואיבנ ןייז

 תואיבנ טָאה ןוא והישאי ךלמ ןופ טפַאש

 םיכלמ יד ןופ טייצ רעד ןיא טגָאזעג

 םילשורי זיב והיקדצ ןוא ןיכיוהי ,םיקיוהי

 ןרָאװעג בורח זיא
 ,טייצ עסיוועג ַא טגָאזעג תואיבנ רע טָאה

 ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש זיא והימרי

 הדוהי ןופ רעניואוונייא יד ןופ דניז יד

 עשלאפ ערעייז ןגעק ןוא םילשורי ןוא

 ןסילש ןלעװ ייז ןעוו זַא ,ןשינעדערנייא
 לבב ךלמ ןגעק םירצמ ךלמ ןטימ דנוב ַא

 טָאה רע .ןרעװ טעוועטארעג ייז ןלעוו

 עטסקיטפעה יד טימ .,תואיבנ ענייז ןיא

 רעד ןגעק טנרָאװעג ,דחּפ ןָא ,ןקירדסיוא
 יז ןוא שינעדערנייא רעשלַאפ רעקיזָאד

 ןפרַאװרעטנוא ךיז ןזומ ייז זַא ,טגָאזעג
 לייטנגעק ןיא לייוו ,לבב ןופ ךלמ םעד
 ךרודַאד זיא רע ,ןרעוו בורה םילשורי טעוו

 -יטאירטַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג טגלָאפרַאפ

 יד םורָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירש עש
 לָאמ ליפ .היקדצ ןוא םיקיוהי םיכלמ
 םירש יד ;רַאפעג ןיא ןעוועג ןבעל ןייז זיא
 םיאיבנ עשלַאפ יד ןוא םינהכ יד ןוא
 ףארטש-טיוט םיא רַאפ טרעדָאפעג בָאה

 "טיּפַאק ערעדנַא ןוא ח"ל ,ו"כ הימרי)

 יד .ןרָאװעג לוצינ זיא רע רעבָא .(ךעל

 םיא רַאפ טַאהעג ןבָאה טסבלעז םיכלמ
 עלא יד זַא ,טריּפשעג ןבָאה ןוא גנוטכא

 -עפָאה עשלַאפ ןבעג סָאװ םיאיבנ עשלַאפ
 זיא תמא רעד זַא ןוא ּפָא ןרַאנ ,ןעגנונ
 -עגנײרַא לָאמנייא זיא רע .וחימרי טימ
 רעד ןיא ,בורג-םייל ַא ןיא ןרָאװעג ןפרָאװ
 רע טרעװ טנייה ךיוא) "הרטמה רצח.

 והימרי

 רעטעּפש ךיוא ןוא
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 ןופ זיא רע רעבָא ,(םילשורי ןיא ןזיוועג

 ןכָאנ .ןרָאװעג טעוװעטארעגסיורַא טרָאד

 -רעטילימ רעד םיא טָאה םילשורי ןברוח

 ,טגיילעגרָאפ ,ןדארזובנ ,לבב ןופ רעריפ
 ןוא לבב ןייק םיא טימ ןייג לָאז רע זַא

 רעבָא ,ןייז טוג טרָאד םיא טעװ סע

 םעד טימ ןביילב טלָאװעג טָאה והימרי
 "-שייץרא ןיא "םעה תלד, ןכעלקילגמוא

 טעגרהרעד זיא סע יװ םעדכָאנ .,לאר
 "עביא יד ןוא ,םקיחא ןב הילדג ןרָאװעג

 ןייק ןפָאלטנַא ןענעז םירש עשידיי עקיר
 ןייק והימרי ןעמונעגטימ ייז ןבָאה םירצמ

 טגָאזעג והימרי טָאה טרָאד .םירצמ ןייק

 ןיא ןדיי ןגעו (ד"מ לטיּפַאק) תואיבנ

 "רָאג זיא טיוט סוהימרי ןגעוו ,םירצמ
 "טנַא והימרי רפס סָאד -- .טנַאקַאב טינ

 םאנסיוא ןטימ ןוא ךעלטיּפַאק 82 טלַאה
 רפס ףוס םוצ ךעלטיּפַאק עכעלטע ןופ
 זיא ,רעקלעפ ערעדנַא ןגעוו תואיבנ טימ
 םעד רעביא תואיבנ יד רפס עצנַאג סָאד

 ןוא םילשורי ןוא הדוהי תוכלמ ןופ ףוס

 רעייז ןענעז ןקורדסיוא יד .שדקמה תיב
 -רַאפ לָאמלײט .עדנענערב ןוא עפרַאש
 ןיא רע סָאװרַאפ איבנ רעד ךיז טלעש
 לטיּפַאק) טגָאז רע ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג

 "ַאב ךיז ייב טוואורּפעג טָאה רע זַא ("כ

 רעבָא ,תואיבנ ןגָאז וצ רעמ טשינ ןסילש
 דנענערב ַא יװ ץראה ןייז ןיא טנערב סע

 ;ןגָארטרעביא טינ סע ןָאק רע ןוא רעייפ

 ןריובעג ןייז ןופ גָאט םעד טלעשרַאפ רע
 ןיא .(וב יתדלי רשא םויה רורא) ןרעוו
 -טסיירט ןַארַאפ ךיוַא ןענעז והימרי רפס
 ןטסקרַאטשמַא ןוא ,הלואג ןופ רעטרעוו
 ןופ רעטרעוו יד .א"ל לטיּפַאק סָאד זיא
 ,"ףךיתבהא םלוע תבהא, ןדיי וצ טָאג
 רעד וצ רעטרעוו יד "םימרכ יעטת דוע;
 ךלוק יענמ, לחר רעטומ רעדנענייוו
 -אק ןיא ."םלובגל םינב ובשו,, ,"יכבמ
 ןייז איבנ רעד סיוא טקירד ביי לטיּפ
 -טלעו רעד ןגעק גנורעטיברַאפ עפרַאש
 ."בוטו עשר ול ערו קידצ,, ןופ גנונעדרָא
 ןוא טכעלש טייג ןשטנעמ עטוג סָאװרַאפ



 ירצונה ושי--ןוקרי - 1

 טל -- .טוג ןבעל ןשטנעמ עטכעלש
 "עג ךיוא והימרי טָאה עיצידארט רעד

 "כוז עז) הכיא רפס-תוניק סָאד ןבירש
 -- .םיכלמ רפס ךיוא יוװ ,("הכיא,, טרָאװ

 רעד זיא טלייצרעד והימרי רפס סָאד יו
 הירנ ןב ךורב ןעוועג והימרי ןופ דימלת
 ארמג רעד ןיא -- .("הירנ ןב ךורב, עז

 ןגעוו תודגַא ליפ ןַארַאפ ןענעז שרדמ ןוא

 יד ןיא .ןברוחה איבנ םעד ,והימרי

 לייט ןַארַאפ ןעגעז "םינורחא םיבותכ.
 ,והימרי וצ ןבירשעגוצ ןרעוו סָאװ םירפס

 רעד ןיא --- .םיא ןופ טינ ןענעז ייז רעבָא

 "טסנוק ןוא רוטארעטיל רעשיאעּפָאריײא
 רַאפ עמעט יד ןעוועג והימרי זיא טלעוו
 ןאפעטס ןופ עמארד יד .קרעוו עטמירַאב

 לארשי:ץרא ןיא טָאה "והימרי, גייווצ
 והימרי ןגעוו --- .גלָאפרעד סיורג טַאהעג

 לייט ןטשרע ןיא ץערג עז הימרי רפס ןוא
 רעד, סוראצאל ,"לארשי ימי ירבד., ןופ

 רעשיאערבעה ןיא ןַארַאפ) "והימרי איבנ

 | .(גגוצעזרעביא

 -שייץרא ןיא ךייט ַא ןופ ןעמָאנ ןוקרי
 -ָאק עשידיי יד ייברָאפ טסילפ סָאװ ,לאר
 ייב ןיירא טלַאפ ןוא הוקת חתּפ עינָאל

 טייוו טינ .םי ןשידנעלטימ ןיא ביבא-לת
 זיא םי ןיא לַאפנײרַא-ןוקרי ןקיזָאד ןופ
 -לת ןופ טרָאּפ רעקילייוװטייצ רעד טיובעג

 ךיט רעד טסייה שיבַארַא ןיא ,ביבא

 ןוקרי ןעמָאנ רעד ;(םורק) ?אשזדא.
 .ט"י עשוהי רפס ןיא טנָאמרעד טרעוו

 -טסירק רעד ןופ רעדנירג ירצונה וׁשי
 לארשי-ץרא ןיא ןריובעג ,עיגילער רעכעל

 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ רָאי 4 ךרעל
 ,לילג ןיא תרצנ טָאטש רעד ןיא גנונעכער

 היא גנונעכערטייצ עכעלנייוועג יד םגה

 טניז ,עיצידַארט רעכעלטסירק רעד טיול

 רעכעלטסירק רעד טיול .טרובעג סושי
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג רע זיא עיצידארט
 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .הדוהי םחל תיב

 ,םירמ רעטומ ןייז ןוא ףסוי רעלשיט רעד
 ןייז םורא טָאה עיצידארט עכעלטסירק יד
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 טזייוו סע .םירוּפיס ענעדישרַאפ טרובעג

 רע טָאה טנגוי רעד ןיא ןיוש זַא ,סיוא

 יד טימ ןעגנודניברַאפ עסיוועג טַאהעג

 ןוא ("םייסיא,, טרָאװכוז עז) "םייסיא,

 ןנחוי ,ייז ןופ םענייא טימ סרעדנוזַאב
 -עגרעביא טָאה רע ןעמעוו ןופ ,ליבטמה

 ןוא לארָאמ ןגעוו סערעל עסיוועג ןעמונ
 ןיא טָאה רע .ןעגנוניימ עשיטסימ ךיוא
 עקיזָאד יד טײרּפשרַאפ ןעמונעג לילג

 ,ןטלַאהעג ןבָאה םייסיא יד עכלעוו ,ערעל

 רעד ןיא ןבעגרעביא טינ ייז ףרַאד ןעמ זַא
 -עג ךיז םורַא טָאה רע .טייקכעלטנפע
 ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,םידימלת טלמַאז

 ןטושּפ ןופ ןשטנעמ ןענופעג סנטסיימ ךיז
 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ךיוא ,ןומה

 םיא ןבָאה זייווכעלסיב .קידניז רעירפ

 ןעמונעג רעגנעהנָא ןוא םידימלת ענייז

 טימ ןענעז ייז ןוא ,חישמ סלַא ןטכַארטַאב
 רע זיא ָאד ,םילשורי ןייק ןעגנאגעג םיא

 רעד ךרוד סרעדנוזַאב ,ןטלַאהרַאפ ןרָאװעג

 רָאנרעװָאג סנעמעוו ,טכַאמ רעשימיור
 -עג זיא לארשי-ץרא ןיא (רָאטארוקָארּפ)

 טָאה רעכלעוו ,סוטאליּפ סויטנָאּפ ןעוו

 רעד .קישטווָאטנוב סלַא ושי טכארטַאב

 -רַאפ זיא ושי זַא ןעוועג זיא טַאטלוזער
 -עגוצ ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טלייטרוא

 -עג זיא רע ןוא ,ץיירק םוצ ןרעוו טלגָאנ
 "עלנייוועג רעד ןופ 20 רָאי ןיא ןברָאטש

 ברע ןעוועג זיא סָאד :גנונעכערטייצ רעכ
 .תבש ברע ןלַאפעגסיױא זיא סָאװ ,חסּפ
 -רַאפ רעטעּפש ןבָאה םידימלת ענייז
 ןפיוא זיא ושי זַא ,ןביולג ענייז טיײרּפש
 ,םיתמה תייחת ןענַאטשעגפיוא גָאט ןט8
 יד ןענַאטשטנַא ןענעז רעטעּפש רָאג ןוא
 זיא רע זַא .טרובעג ןייז ןגעוו ןעגנוביולג
 יד .טסייג ןקיליײה ןופ ןרָאװעג ןריובעג
 -עז סערעל ענייז ןוא ושי ןגעוו םירוּפיס
 סָאװ) סמוילעגנַאװע 4 יד ןיא ןַארַאפ ןענ

 ןרָאװעג ןפורעגנָא ןטסירק יד ךרוד ןענעז
 ("'השדח תירב, ךיוא שיאערבעה ףיוא
 ןיא -- .ןגחוי ןוא סקרַאמ ,סאקול ,יתמ
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 ןט19 ןופ טלעו רעכעלטפַאשנסיװ רעד

 ןענַאטשטנַא ןענעז טרעדנוהרָאי ןט20 ןוא
 ַאזַא ןעוועג טּפיוהרעביא זיא וצ ,תוקפס
 ןֶָא טזייו ןעמ .ירצונה ושי יװ ןָאזרעּפ

 רעקירָאטסיה ןשידיי ןופ קרעו יד ןיא זַא

 ,סויװַאלּפ סופעזָאי טיצ רענעי ןופ

 -ןייא עלַא טימ טנכייצרַאפ טָאה רעכלעוו
 -רשי-ץרא ןיא גנוריסַאּפ עדעי ןטייהלצ
 טשינרָאג טעמכ זיא ,טייצ רענעי ןיא לא
 רעטסערג רעד .ירצונה ושי ןגעוו ןַארַאפ
 זַא ,ןטלַאה רעקירָאטסיה עטנרעלעג לייט

 קרעו סעסויוװַאלּפ ןיא רעטרעו רָאּפ יד

 ןענעז ושי ןגעו 18 ?סעטַאטיװקיטנַא

 ,רעטעּפש ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןוא טשלעפעג

 -נַא ןיא רעטרעוװ יירד יד ךיוא זַא ןוא

 -עג ןענעז ושי ןגעװ 20 סעטַאטיװקיט
 רעד ןיא .רעטעּפש ןבעגעגוצ ןוא טשלעפ
 ןלעטש עסיוועג ןַארַאפ ָאי ןענעז ארמג

 -סיוא סנטסיימ ןענעז עכלעוו) ושי ןגעוו

 .(רוזנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג ןכארטשעג

 ןוא ןטייצ ערעטעּפש ןופ ןענעז ייז רעבָא

 ערָאלק-טשינ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארט

 ןייז ןיא רענזיולק רָאסעּפָארּפ .תודגא

 -יימ רעד וצ טגיונעג זיא "ירצונה ושי,

 טול .טריטסיזקע ָאי טָאה ושי זַא גנונ
 -ָאמ יד ןענעז רענזיולק ןופ גנוניימ רעד
 ביל טסלָאז,) ושי ןופ סערעל עשילאר

 ריד טיג ןעמ ןעוו,, ,"םיאנוש ענייד ןבָאה

 רעטנוא לעטש ,קַאב ןייא ףיוא שטַאּפ ַא

 ןעמונעג (רעטייוו ױזַא ןוא ,"עטייווצ יד

 "קעס עשיזיי-טלַא עסיוועג ןופ ןרָאװעג

 טריזילַאעדיא-רעּפיה ןבָאה סעכלעוו ,סעט

 ,םוטנדיי ןופ סערעל-רסומ עשיטקארּפ יד
 ןיא ךיוא רימ ןעניפעג ייז ןופ ןרוּפש ןוא
 .ארמג ןיא תותיירב ןוא תודגא ךס ַא

 ןריזילאעדיא ןטימ ךיוא זיא עבלעז סָאד
 טימ ךיוא זיא עבלעז סָאד .טײקמערָא

 זיא עכלעוו ,ושי ןופ ללפת רעצרוק רעד

 רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 -שבש וניבא, רעד ,טלעו רעכעלטסירק
 ןופ גנוניימ רעד טיול ,זיא יז ךיוא ;"םימ
 -טלַא ןַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג ,רענזוילק

 "יא יד ןופ ךעלנײשרַאװ ,עטקעס רעשידיי
 "עג זיא ץערג רָאסעּפָארּפ ךיוא םייס

 ןעוועג זיא ושי זַא גנוניימ רעד וצ טגיונ

 -רעוו ענייז עלא זַא ןוא ,םייסיא יד ןופ
 -- .סערעל-םייסיא יד ןופ ןענעז רעט
 סערעל יד ןשיוװצ גנואיצַאב רעד ןגעוו

 -עג ןענעז םוטנדיי ןוא םוטנטסירק ןופ

 -גַאהּפָא ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירש

 -שי ימי ירבד, סעצערג עז -- .ןעגנולד

 גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןיא "לאר
 סרטנוק-בָאגוצ םעד ןיא ףוס םוצ 9 דנַאב

 ;{ףוס םוצ עטָאנ:בָאגוצ רעד ןיא ךיוא ןוא
 רמאמ ,םעה דחא ;"ירצונה ושי,, רענזיולק

 ךיילגרַאפ רעד ,'םיפיעסה יתש לע;
 םוטנדיי ןופ סערעל עשילארָאמ יד ןשיווצ

 ייב טריסרוק ןבָאה סע .םוטנטסירק ןוא
 ךדי:בתכ ןיא ןָא רעטלאלטימ ןופ ןדיי

 ,"יולת השעמ ,, ,"ושי תודלות,, ןרושָארב
 ,טנורג ןשירָאטסיה ןייק טינ ןבָאה עכלעוו
 ,"םוטנטסירק ,, טרָאװכוז עז

 רעד זיא "הבישי, טרָאװ סָאד הביׁשֹי
 סָאד זיא רעטעּפש ןוא "ןציז, שטייט

 ערעכעה רַאפ גנונעכייצַאב יד ןרָאװעג
 סָאד ףענרעל רַאפ ןטלַאטשטנַא-ןרעל

 'ב תובא ןיא הנשמ יד טנָאמרעד
 -לת ןיא ."?המכח הברמ הבישי הברמ,

 -סיוא םעד לָאמ ליפ רימ ןעניפעג דומ
 ןענרעל ןופ טרָא ןַא סלַא הבישי קורד

 ןיוש זַא ,ארמג יד טגָאז ח"כ אמוי ןיא
 בשויו ןקז ַא ןעוועג זיא וניבא םהרבא
 זיא 'א םיחבז הנשמ רעד זיא :הבישיב
 ןב רזעילא יבר ובישוהש םויב,, ןַארַאפ
 זיא ב"ל ןירדהנס ןיא ;"הבישיב הירזע

 ייג) "הבישיל םימכח רחא ךלה;, ןַארַאפ

 רעד ןיא ;(הבישי רעד ןיא םימכח יד ךָאנ
 -עג ןופרעד זיא ךַארּפש שיאעמַארַא
 טפָא ןַארַאפ זיא סָאװ ,"אתביתמ,, ןרָאװ
 ןוא ז"יק אמק אבב) ארמג רעד ןיא
 ןַארַאפ זיא ארמג רעד ןיא ;(ערעדנַא
 -סּפ) "הלעמ לש הבישי,, קורדסיוא רעד

 זיא למיה ןיא זַא טײדַאב סָאװ (עינ םיח
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 ןבָאה תובישי -- .הבישי ַא ןַארַאפ ךיוא
 סע ,ןטייצ עטלַא ןופ ןדיי ייב טריטסיזקע

 ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש זַא ,רעכיז זיא

 "ץרא ןיא ןעוועג ןענעז שדקמה תיב ןט2
 טָאה ןעמ ואוו רעטרע עלעיצעּפס לארשי

 טייצ רעד ןיא סרעדנוזאב ,הרות טנרעלעג
 יד ןיא ןברה ןכָאנ .יאמשו ללה ןופ

 סע ואוו ,הנבי ןיא ןעוועג הבישי-טּפיוה

 ערעדנַא םגה .,אישנ רעד ןסעזעג זיא

 ערעייז טָאהעג טלָאמעד ןבָאה םיאנת

 .רעטרע ענעדישראפ ןיא תובישי ענעגייא

 ןיא תובישי יד ןעוועג ןענעז רעטעּפש

 "רע ערעדנַא ןוא הירבט ,ירוּפצ) לילג

 םיארומא יד ןופ טייצ רעד ןיא ,(רעט
 ןופ ,לבב ןיא תובישי ןענַאטשטנַא ןענעז

 ןיא ןעוועג ןענעז עטסמירַאב יד עכלעוו
 ישאר סנעמעוו ,אתידבמוּפ ןוא ארוס

 דומלת ןופ טייצ רעד ךָאנ ןבָאה תובישי

 לטיט םעד ןגָארטעג יארובס ןנבר ןוא

 ןענעז לבב ןיא תובישי עקיזָאד יד ,ןואג

 ןענרעל ןופ רעטנעצ-טּפיוה רעד ןעוועג

 ןיא טלעוו רעד ןיא ןדיי עלַא טעמכ רַאפ
 סע .ןרָאי רעטרעדנוה ליפ ןופ ףיױלרַאפ

 -פַא-ןופצ ןיא תובישי ןענַאטשטנַא ןענעז

 ,דנַאלשטייד ,עילַאטיא ,עינַאּפש ,עקיר
 ךיז רעטעּפש טָאה הרותה דומל רעד ןעוו

 ןעמעב ,ןרַאגנוא ןייק ןעגָארטעגרעביא
 -ָאד יד ןיא ןענעז ,עניארקוא ,עטיל ,ןליױּפ

 עטמירַאב יד ןענַאטשטנַא רעדנעל עקיז
 טריטסיזקע ןבָאה לייט עכלעוו ןופ ,תובישי

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב

 תובישי יד ןעוועג ןענעז טמירַאב ,9
 םתח. ןכרוד טעדנירגעג) גרובשערּפ ןיא
 -ָאװ םייח יבר ךרוד) ,ןישזָאלָאװ ,("רפוס
 -ווָאק) עקדָאבָאלס ,רימ ,זלעט ,(רענישזָאל

 "ישי יד ןיא .ערעדנַא ןוא םילשורי ,(ענ
 ,תובישי ישאר עכעלטע ןעוועג ןענעז תוב
 -הבישי יד טימ טנרעלעג ןבָאה עכלעוו
 ןוא ארמג ןיא םירועיש ערעפיט םירוחב
 ,עיצקעל יד .ךיז רַאפ ךיוא טנרעלעג ןבָאה
 ,עיצקעל יד ךיז רַאפ ךיוא טנרעלעג ןבָאה
 רַאפ ןבעגעג טָאה הבישי שאר רעד סָאװ
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 ."רועיש,, ןסייהעג טָאה ,םירוחב-הבישי יד
 ןעועג תובישי יד ןיא ןענעז סנטסיימ

 "יכ ? רַאגָאז לָאמליײט ,תותיכ עכעלטע
 ןופ בצמ םעד טיול טלייטעגנייא ,תות
 -הבישי יד ןופ ןענרעל ןיא שינעטנעק
 "סיוא רעדָא ןענעז םירוחב יד .,םירוחב

 רעד ןופ רעטלעג ךרוד ןרָאװעז ןטלַאהעג
 "געט, ןסעגעג ןבָאה ייז רעדָא הבישי
 ןסעגעג טָאה ייז ןופ רעדעי טסייה סָאד

 לעב ןרעדנַא ןַא ייב גָאט ןרעדנַא ןדעי

 הבישי רעד ןיא .טָאטש רעד ןופ תיבה
 רעכלעוו ,חיגשמ ַא ןייז ךיוא טפָא טגעלפ

 גנוריפיוא רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא טגעלפ

 ןלָאז ייז זַא ,סרעדנוזאב .םירוחב יד ןופ

 ןיא ןייז קסוע טשינ ,ןענרעל ןוא ןציז

 ""ךסומ, יד ןיא ןוא םידומיל ערעדנַא

 ,םירועיש ןגָאז חיגשמ רעד טגעלפ תובישי
 ןגעלפ תובישי יד רסומ ןיא ןעקנַאדעג

 ןרָאפעגמורַא ןענעז סָאװ ,םיחלושמ ןבָאה

 וצ רעדנעל ןוא טעטש ענעדישרַאפ רעביא
 "ישי יד ןטלַאהוצסיוא ףיוא טלעג ןעלמַאז

 טָאה תובישי לייט ןטסערג ןיא --- .תוב
 ,םיקסוּפ ןוא ארמג רָאנ טנרעלעג ןעמ

 -"ךסומ,, יד ןיא יו ,תובישי לייט ןיא

 ןוא ערעדנַא ןוא עקדָאבָאלס ןופ תובישי
 -אבויל ןופ הבישי רעשידיסח רעד ןיא
 םיקסוּפ ןוא ארמג ץוחַא ןעמ טָאה ,שטיוו
 רעד ןיא ,תודיסח ןוא רסומ ךיוא טנרעלעג
 -עג) עדיל ןופ הבישי ענרעדָאמ-בלַאה
 סענייר קחצי בקעי 'ר ברה ךרוד טעדנירג
 ךױא טנרעלעג ןעמ טָאה (1882 ןיא

 תובישי ענרעדָאמ .םידומיל עכעלטלעוו
 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ןַארַאפ ןענעז
 ,קראי-וינ ןיא סרעדנוזַאב ,עקירעמַא ןיא
 -ישי יד זיא עטסמירַאב יד עכלעוו ןופ

 ,(1897 טעדנירגעג) "ןנחלא קחצי יבר תב
 ַא ךיוא טנרעלעג טרעוװ סע רעכלעוו ןיא
 ַא .םידומל עכעלטלעוו ןופ סרוק רעכיוה

 "עג טָאה תובישי יד ןופ לייט רעסיורג

 ןענרעל ןופ םארגָארּפ ןרעדנוזַאב ַא טַאה
 ןלָאז םידימלת יד זַא טסייה סָאד ,הארוה

 תובישי רעביא == .ַםיִנֵבְר ןרעװ ןענָאק
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 ןיא גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא ןַארַאפ זיא
 ןופ תונורכז יד ןיא ."םרכה,, ךובלמאז

 ןייק ןישזָאלָאװ ןופ,, ןילרעב ריאמ ברה
 ."םייחה ץע ךרד,, ,ץיוורוה ;"םילשורי

 רעד ןוא םהרבא ןופ ןז לאעמׂשי
 שמוח ןיא .("ט תישארב) רגה החפש

 םהרבא יו טלייצרעד טרעװו תישארב

 -עמשי ךיז ןופ ןבירטרַאפ לָאמ ייווצ טָאה
 עכלעוו טימ .,רגה רעטומ ןייז ןוא לא
 ןבָאה ייז ןעוו םיסינ ןפָארטעג ןבָאה סע

 זַא ןוא ,רבדמ רעד ןיא טרעדנַאװעג

 ןיא טצעזַאב ךיז לאעמשי טָאה ךעלדנע
 ןופ זַא ןוא (א"כ תישארב) רבדמ רעד

 םיטבש יד ןעמוקעגסיורא ןענעז לאעמשי
 ,(ה"כ תישארב) ערעדנַא ןוא רדק ,תויבנ

 -ַארַא טנעקרעד ןעמ ןעמענ סנעמעוו ןיא

 "על רעשיבַארַא רעד ןיא ,םיטבש עשיב

 ,טרָא סיורג ַא לאעמשי טמענרַאפ עדנעג

 ןוא קלָאפ ןשיבַארַא ןופ רעטָאפ רעד סלַא

 רעד ןיא .םיאיבנ יד ןופ רענייא סלא

 רוטארעטיל רעטלַאלטימ רעשיאערבעה

 ןפורעגנָא םילאעמשי ןעמָאנ ןטימ ןרעוו

 .ןקרעט יד

 ןיא אנת יבר ,עשילא ןב לאעמשי
 הנשמ ןיא טנָאמרעד ,טרעדנוהרָאי ןטפ

 רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ טפָא תותיירב ןוא

 טרעװ ח"נ ןיטג ןיא ןהכ :אביקע יבר

 ןרָאװעג ןעגנאפעג זיא רע זַא טלייצרעד

 עשוהי יבר ןוא רעמיור יד ךרוד דניק סלַא

 ןַארַאפ :טזיילעגסיוא םיא טָאה היננח ןב

 -עג ןרעװ עכלעוו ,תוכלה ליפ םיא ןופ

 ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ייס טכארב

 אנת,, הבישי ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא ןוא

 יד ןענעז טמירַאב ;'לאעמשי יבר יבד

 יבר עכלעוו טיול ,ןדָאטעמ ,תודימ גייי

 "עדישרַאפ טנרעלעגסױרַא טָאה לאעמשי
 ,הרות רעד ןופ םיקוסּפ ןופ תוכלה ענ
 :ערעדנַא ןוא הוש הרזג ,רמחו לק יװ
 ןופ תודימ ג"י ןופ אתיירב עקיזָאד יד
 -ניא ןדעי טגָאזעג טרעוו לאעמשי יבר
 ַא ןַארַאפ זיא סע :ןענעוואד ןיא ירפרעד

 1288 ןהיעשי---לאעמשי

 "רדמ-תוכלה יד ןופ לייט ַא זַא ,גנוניימ
 ,לאעמשי יברד אתליכמ) הרות ףיוא םיש

 "ישי רעד ןופ ןעמַאטש ,(ירפס ,תומש ףיוא
 ןיא םעד ןגעוו עז) לאעמשי יבר ןופ הכ
 -תוכלה יד וצ גנוטיילנייא,, סנַאמּפָאה
 יבר ןופ םידימלת:טּפיוה יד ;?םישרדמ

 "וי ןב ןועמש יבר ןעוועג ןענעז לאעמשי

 ,ריאמ יבר ,ןתנוי יבר ,והישאי יבר ,יאח
 לאעמשי יבר ןופ תודגא ןוא תוכלה יד
 ןַארַאפ ןענעז לאעמשי יבר יבד אנת ןוא

 תובא ןיא ;לָאצ רעסיורג ַא ןיא דומלת ןיא

 םדאה לכ תא לבקמ הוה; רע טגָאז 'ג

 טימ שטנעמ ןדעי ףיוא םענ) "החמשב
 םדא רּפסי םלועל,, 'ג םיחסּפ ןיא ;(החמש
 טימ ןדער ףרַאד שטנעמ ַא) "היקנ ןושלב

 דניז, ט"ל אמוי ןיא ;(ךַארּפש ענייר ַא

 !?שטנעמ ןופ ץרַאה סָאד םטמטמ זיא
 רזוג טינ זיא ןעמ,, ו"ס ארתב אבב ןיא
 -ערג רעד ןעוו רָאנ ןדיי ףיוא הריזג ןייק

 ?ןטלַאה ריא ןָאק ןדיי ןופ לייט רעטס
 שטנעמ ַא זַא רע טגָאז ה"ל תוכרב ןיא
 ןטעברַא ךיוא רעבָא הרות ןענרעל ףרַאד

 -- .הסנרּפ ףיוא ןענידרַאפ וצ דלעפ ןיא
 "יה יד סָאװ ןטייקירעוװש יד ןופ ענייא
 זיא לאעמשי יבר טימ ןבָאה רעקירָאטס

 תוכרב ןיא אתיירב רעטנַאקַאב רעד בילוצ
 טָאה ןוא לודג ןהכ ַא ןעוועג זיא רע זַא
 ךיוא ןוא ,םישדק שדוק ןיא ןעוועג בירקמ
 ח"י םיטּפשמ ןיא אתליכמ רעד בילוצ

 ערעדנַא ןוא ח"ל ןתנ יברד תובא ןוא
 הרשע יד ןופ ןעוועג זיא רע זַא ,רעטרע
 ףיוא ןעמוקעגמוא זיא ןוא תוכלמ יגורה
 ןעמאזוצ רעמיור יד ךרוד םשה שודיק
 ןיא לאילמג ןב ןועמש ןבר אישנ ןטימ
 -ָאטסיה לייט טיול ןברח ןופ טייצ רעד
 ןב לאעמשי יבר ייווצ ןעוועג ןענעז רעקיר
 "ושארה תורוד, סיולה עז -- .,סעשילא
 -רומאו םיאנת תודלות,, ,ןאמייה ,י'םינ

 ."םיא

 רפס ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ ןהיעשי
 -לעוו ,ץומא ןב והיעשי איבנ ןופ תואיבנ
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 םילשורי ןיא טגָאזעג תואיבנ טָאה רעכ
 ,והיזוע םיכלמ יד ןופ טייצ רעד ןיא

 -- 142 ךרעל) והיקזח ןוא זחא ,םתוי
 -עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 1

 ץיוורוה והיעשי

 . "נָא ןיא טלייצרעד טרעוו םעד ןגעוו ,(גנונ

 תואיבנ ענייז .והיעשי רפס ןופ ביוה

 רעד ןגעק ךייר-ףארטש ןטסײמַא ןענעז
 -ַאב ןיא טשרעה סָאװ טייקיטכערעגמוא
 -קילגמוא ,עמערָא ,עזָאלספליה ֹוצ גוצ

 טגָאז לטיּפַאק ןטשרע ןיא דלַאב ;עכעל
 ,טניימעג טָאה סָאװ ,קלָאפ םוצ איבנ רעד

 "עג טרעוו תונברק ןעגנערב טימ זיולב זַא

 בור יל המל, :טָאג ןופ ןליוו רעד ןָאט

 -לעמ ער וריסה -- ,'ה רמאי ,םכיחבז
 ,םותי וטפש -- ,טּפשמ ושרד -- ,םכיל

 ןגנערב סָאד רימ גיוט סָאװ) ?הנמלא וביר
 -- טָאג טגָאז ,תונברק ערעייא ךס ַא

 עטכעלש ערעייא ןָאט וצ ףיוא טרעה
 טציש ,טייקיטכערעג ןייא טריפ ,םישעמ
 טגָאז היעשי ,("הנמלא יד ןוא םותי םעד

 רעד ףיוא תואיבנ יז לטיּפַאק ןיא ךיוא
 -אב טָאה רעכלעוו רושא ךלמ ןופ הלּפמ
 זחא ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי טרעגאל

 א"י ןוא 'ב ךעלטיּפַאק יד ןיא ;ךלמה

 תואיבנ יד ןַארַאפ ןענעז ,ערעדנַא ןוא

 טעװ סָאװ גנונעדרָא רעלאעדיא רעד ןגעוו

 -יה תירחאב,, טפנוקוצ רעד ןיא ןשרעה

 "ברח יוג לא יוג אשי אל, רעד ,"םימ

 ןגעק ןטלַאה המחלמ טינ טעוז קלָאפ ןייא

 םתוברח ותתכוי רעד ,קלָאפ ןטייווצ
 ערעייז ןדימשרעביא ןליוו ייז ,"םיתאל
 באז רנוע רעד ,סנזײארעקַא וצ ןדרעװש

 "וצ ןעניואוו טעװ ףלָאװ רעד ,"שבכ םע

 היעשי רפס סָאד --- ,לסּפעש ןטימ ןעמַאז

 גנוניימ רעד טיול .ךעלטיּפַאק 66 טלַאה
 יד ןופ ראגָאז ,רעשרָאפ-ך"נת לייט ןופ
 ןבא) ך"נתה ישרפמ עשידיי ענעמונעגנָא
 ךעלטיּפַאק יד ןלָאז ,(ערעדנַא ןוא ארזע
 ! ,היעשי ןט2 ַא ןופ ןעמַאטש ןָא 'מ ןופ

 םעד ךָאנ לבב ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו
 רעכלעוו ןוא שדקמה תיכ ןט1 ןופ ןברח
 קירוצ טעװ םילשורי זַא תואיבנ טגָאז
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 ;?ימע ומחנ ,ומחנ רעד) ןרעו טיובעג
 סָאװ סנטשרע זיא וצרעד זייווַאב רעד

 טנַאמרעד שוריפב ןַארַאפ זיא ה"מ ןיא
 ,סרּפ ןופ ךלמ םעד ,שרוכ ןופ ןעמָאנ רעד

 -קירוצ טביולרעד ןדיי יד טָאה רעכלעוו
 ןופ זיא סנטייווצ ;לארשי-ץרא ןייק ןייגוצ
 "עג ןענעז ייז זַא ,ןעז וצ תואיבנ עלַא יד

 ןעוועג זיא םילשורי ןעוו ןרָאװעג טגָאז

 סע ןוא ןבירטרַאפ ןדיי יד ןוא בורח
 ,הלואג רעד ןופ הרושב יד טגָאזעג טרעוו
 זיא סע זַא ,גנוניימ רעקיזָאד רעד ןגעוו

 לייט טיול ןוא) היעשי רעט9 ַא ןעוועג

 (היעשי רעט5 ַא ראגָאז רעשרָאפ-ךי'נת
 -גולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 דוד לאומש) ל"דש עטנרעלעג יד ,ןעג
 זַא ,ןטלַאה ָאקנימאק ןרהא .רד ,(וטאצול

 ןיא -- .היעשי ןייא רָאנ ןעוועג זיא סע

 טכַארבעג טרעװ ט"מ תומבי ארמג רעד
 ןופ ןוז רעד ,ךלמה השנמ זַא גנוניימ יד

 עקיזָאד יד ןהיעשי טיוטעג טָאה היקזח
 -נַא ןיא ךיוא טכַארבעג טרעוו עיצידארט

 שוריפ סירק עז -- .ןלַאװוק ערעד
 רעד ןיא גנוטיילנייא ןייז ןוא היעשי

 ,אנהכ םהרבא ןופ עבאגסיוא-ך"נת

 1528 ,(היילש ) ץיוורוה היעשי
 ,לבוקמ ,בר :תפצ ןיא 1628 --- גארּפ ןיא
 ,ןלוּפ ןיא טעטש ייר ַא ןיא בר ,רסומ לעב

 1691 ןופ ;גארּפ ,טרופקנַארפ ןיא רעכַאנ
 -עג טָאה רע ןענאוו ןופ ,לאושייץרא ןיא
 -לעוו ןיא ,ווירב רעדניק ענייז וצ ןבירש

 -ץרא ןיא ןבעל סָאד טרעדליש רע עכ

 בילוצ :םילשורי ןיא בר ןעוועג ;לארשי

 "אפ ןבא ךייש ןשיבַארַא ןַא ןופ תופידר
 ןיא רעכאנ ,תפצ ןייק קעװַא רע זיא ,קור
 -עג זיא רע זַא ןָא טמענ ןעמ ;הירבט
 רפס-טּפיוה ןייז --- .תפצ ןיא ןברָאטש
 -ץרא ןיא טקידנערַאפ טָאה רע ןכלעוו)
 "תירבה תוחול ינש; רעד זיא (לארשי
 ןבירשעג ךעלטנעגנייא זיא סָאװ ,(ה"לש)
 ײז יו ,רעדניק ענייז רַאפ האווצ סלַא
 סָאד :טייקשידיי ןיא ןריפיוא ךיז ןלָאז
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 טנרעל ,רסומ ירבד ליפ טלַאהטנַא רפס
 ַא ןיא ןבירשעג .,תושירּפ עמערטסקע
 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעכעלמיטסקלָאפ

 "רע םוצ ןרָאװעג טקורדעג זיא רפס סָאד

 ,לעטפעש יבר ןוז ןייז ךרוד לָאמ ןטש
 ,לָאמ ליפ רעכַאנ ןוא ,1648 םַאדרעטסמַא

 -עג טָאה ןוא ,םיא ןופ םירוציק ךיוא ןוא

 עמורפ יד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאה
 ןפורעג םיא טָאה ןעמ ,ןסַאמ עשידיי

 -צעדאראה עז -- ."שודקה ה"לש רעד,

 רעד ןיא "תושירּפ לש םינש האמ,, סיק

 ,"הפוקתה,,

 ,"וגידמליד, צז עידנאק ןופ רשי

 טרעוו ב"ל תישארב שמוח ןיא לאָרׁׂשֹי
 ןעוועג זיא וניבא בקעי ןעוו זַא ,טלייצרעד

 ַא ןפָארטעג רע טָאה טכאנייב געוו ןיא
 זיב טפמעקעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןַאמ

 רעד םיא טָאה רעכַאנ ןוא ,ירפרעדניא

 "שי, ןפורעגנָא םיא ןוא טשטנעבעג ןַאמ

 ןיא בקעי טסייה טלָאמעד ןופ ;"לאר

 ןופרעד .,לארשי ךיוא לָאמלייט שמוח
 ,לארׂשי ינב ןסייהעג רעדניק סבקעי ןבָאה
 ןסייהעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ןוא

 "שי תיב, ,"לארשי םע., ךיוא ,?לארשי,

 טליטעג זיא לארשי-ץרא ןעו .,"לאר

 2 ןיא טיוט סכלמה המלש ךָאנ ןרָאװעג

 םילשורי טימ הכולמ יד טָאה ,תוכולמ
 ,הדוהי תוכלמ ןסייהעג טָאטשטּפױה סלַא
 רעכַאנ םכש טימ םיטבש 10 יד ןוא
 "שי תוכלמ , טָאטשטּפױה סלא (ןורמוש

 -פא, טרָאװכוז עז םעד ןגעוו -- .,"לאר
 טרעװ לארשי ןעמָאנ ןטימ -- ,"םיר

 זיא רעכלעוו ,דיי םתס ַא טנכיײצַאב ךיוא

 טרָאװ ןופ --- .יול ןייק ןוא ןהכ ןייק טינ

 -עגפיונוצ ליפ ןענַאטשנַא ןענעז לארשי

 -ץרא, יװ ןפירגַאב ןוא רעטרעוװ עטצעז

 "שי יעשוּפ, "לארשי תסנכ, ,"לארשי

 -- יערעדנַא ןוא "לארשי אנוש .. ,יילאר
 -רעט רעד זיא ןכארּפש ערעדנא ןיא ךיוא
 ןרַאפ גנונעכייצַאב יד "לעארזיא,, ןימ

 ,וָאקטרָאשט

 -טנַא ןענעז ןופרעד ןוא ,קלָאפ ןשידיי
 רעטרעוו-סגנונעכייצַאב יד ךיוא ןענַאטש
 -טייד ןיא סרעדנוזַאב ,"עשיטילעארזיא,
 ןבָאה ,ןדיי לייט רעסיורג ַא ואוו ,דנַאלש

 ןטימ ןענעכייצַאב טלָאװעג רעסעב ךיז

 | ?ןטילעארזיא ,, ןעמָאנ

 ףוס םוצ תופסוה עז ,תנידמ לארשי
 | ,דנַאב ןקיזָאד

 לעב, עז בומ םש לעב לארשי
 ,"בוט םש

 (םייח ץפח) ןהכה ריאמ לארשי
 הכלה ירפס ןופ רבחמ ןוא הבישי שאר
 ,(דנַאלסור-סייוו) ןידאר ןיא ,רסומ ןוא

 -טּפיוה ענייז ;1923 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ןחלש) "הרורב הנשמ; ןענעז םירפס

 רעד ןופ רוציק ַא ,(םייח חרוא ךורע
 ,(ף"יר ןופ רעטסומ ןטיול) םישדק ארמג
 רפס ַא .(ערה ןושל ןגעק) "םייח ץפח ,

 ברה ןבירשעג טָאה שידיי ןיא םיא ןגעוו

 ,רשי .מ .מ

 .יבר רעשידיסח רענישזיר לארשי
 ןושח 'ג) 1850 ארוגידאס ןיא ןברָאטשעג

 יבר טשרעוצ ןעוועג זיא רע ;(א"ירת
 לובלב ַא בילוצ ;(דנַאלסור) ןישזיר ןיא
 ןופ ןפָאלטנַא ,טריטסערַא ןרָאװעג רע זיא
 "עג טייצ עגנַאל ַא ,ךיירטסע ןייק הסיפת
 ןרעו וצ טרעפילעגסיוא רַאפעג ןיא ןעוו

 ךיז טצעזַאב .גנוריגער רעשיסור רעד וצ

 יד ןעמַאטש םיא ןופ .ארוגידאס ןיא

 ,ארוגידאס ןופ סעיטסאניד - םייבר
 יד ןוא .,ןַאיַאב ,ןיטאיסוה

 "דירפ ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ) םייבר עלַא
 ."עזג רענישזיר יד ,, ןפורעגנָא ןרעוו (ןַאמ
 ןענעז זנאצ ןופ םייח יבר ןוא ייז ןשיווצ
 עז -- .תוקולחמ עסיורג ןעמוקעגרָאפ

 ."זנַאצ ןופ םייח,

 1745 ךרעל) ץינעשזָאק ןופ לארשי
 ז"עקת ירשת דיי ,1814 -- אטפא ןיא
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 טנַאקַאב ,יבר רעשידיסח ,(ץינעשזַאק ןיא
 -לת ;"דיגמ רעצינעשזָאק,, ןעמָאנ ןטימ
 וועשטידרעב ןופ קחצי יול יבר ןופ דימ
 "ובע,/ רובח:טּפיוה ןייז ;?יול תשודק;;)
 ןבעגעגרעביא טרעװ סע ."לארשי תד
 עשיליוּפ ףיוא סולפנייא ןייז ןגעוו ךיוא

 -נַא ןוא יקסירָאטרַאשט טשריפ) ןטסירק
 .ערעד

 ןיא 1770 ךרעל) רעװָאלקש לארשי
 ,(הירבט ןיא 1889 --- דנַאלסור ,ווָאלקש

 תאּפ ,, ןופ רבחמ ,ןואג רענליוו ןופ דימלת

 ;(ץראב תויולתה תווצמ ףיוא) "ןחלשה
 ןייק ןעמוקעג םירבח טימ ןעמַאזוצ רע

 םעד טעדנירגעג שיטקאפ ןוא לארשי ץרא
 ןפלָאהעג ליפ ,בושי ןשיזנכשא שידגנתמ

 רעד ןיא סרעדנוזַאב ,ןייז וצ קזחמ םיא
 ,1887 ןיא שינרעטיצ-דרע רעד ןופ טייצ

 -נוהרָאי ןט14 ןיא קחצי ,ילארשי
 דימלת ,םאנארטסַא ,(עינַאּפש ןיא טרעד

 רפס ןופ רבחמ ,(ש"אר) רשא ונבר ןופ
 עשידיי ןוא עימָאנָארטסַא) ?םלוע דוסי;

 .(עיגָאלָאנָארכ

 ןופ ןוז ,(רכשי ןזעלעג טרעוו) רכׂשׂשי
 -ָאפ ,('ל תישארב) האל ןוא וניבא בקעי

 הדגא רעד טיול ;רכששי טבש ןופ רעט

 ב"ע הבר תישארב) שרדמ ארמג ןיא
 קסוע רכששי טבש רעד טָאה (ו"כ אמוי

 טזייּפשעג זיא רע ןוא הרות ןיא ןעוועג
 .ןולובז טבש ןכרוד ןרָאװעג

 -ידיי ערעטעּפש יד ןוא ך""נת ןיא םֹותֹי

 ןגעק טנרָאװעג גנערטש טרעוו םירפס עש

 בילוצ ,םותי ַא ןָאט סטכעלש ןוא ןקיניײּפ
 תומש שמוח ןיא  .טייקיזָאלפליה ןייז

 םותיו הנמלא לכ, טגָאזעג טרעװ בי'כ
 ןַא ןקינײּפ טינ טלָאז ריא) "ןונעת אל

 -ַאב טרעװו טָאג .(םותי ַא ןוא הנמלא
 רעד) "?םימותיה יבא, רעד סלַא טכארט

 םיאיבנ יד ךיוא .(םימותי ןופ רעטָאפ

 ןגעק ןענערָאװ (ערעדנַא ןוא 'א היעשי)
 הנשמ רעד ןיא .םימותי סטכעלש ןָאט

 -רַאפ ןגעוו םיניד ןַארַאפ ןענעז ארמג ןוא
 תועיבת-טלעג ערעייז םימותי ןרעטכייל

 -רעד סָאד -- .(ערעדנַא ןוא ב"כ ןיכרע)
 -נייא ןיא םימותי יתב ןיא םימותי ןעיצ

 רעטרעדנוה ךס ַא טניז ןדיי ייב טריפעג
 -נאליפ-טפיוה יד ןופ ענייא ןוא ,ןרָאי
 -ידיי עסיורג יד ןופ ןטייקיטעט עשיּפָארט

 סָאד ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא-ספליה עש
 ,םימותי יתב ןטלַאהפיוא

 'ב תומש) ונבר השמ ןופ רעווש ןרעי
 ןיא השמ וצ ןעמוקעג זיא רע .(ח"י ןוא
 תוצע ןבעגעג םיא טָאה ןוא רבדמ רעד
 ערעייז ןיא לארשי קלָאפ סָאד ןריפ וצ יו
 ףיא חי תומש שמוח) םיטּפשמ

 .הרתי הרדס יד ןַארַאפ זיא ןעמָאנ ןייז

 זַא ,טגָא (א הבר תומש) שרדמ רעד

 רימ לייו ,ןעמענ 7 טַאהעג טָאה ורתי

 ערעדנַא לָאמ עכעלטע שמוח ןיא ןעניפעג

 ןיא ןופרעד .רעװש סהשמ ןופ ןעמענ
 "ןפמענ ס'ורתי, קורדסיוא רעד שידיי
 עלא ןָא ךיז טפור רעכלעוו םענייא ןגעוו

 .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא טימ לַאמ
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 -ערבעה ןיא תוא עט11 סָאד (ףכ) כ
 רעפיצ סלַא :תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיא
 ןַארַאפ זיא כ ןיא ביוא ;20 "2, טײדַאב
 ,טרַאה ןזעלעג סע טרעװ עלעטניּפ ַא
 ,ךייוו --- עלעטניּפ, ַא ןָא ביוא ;"ףָאק.
 ןבירשעג טרעװ טרָאװ ףוס םוצ ;ףָאכ;
 .ך עגנַאל ַא

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא דובכ
 ןגעװ סערעל ליפ ןַארַאפ ןענעז קיטע
 שטנעמ ַא זַא ,טנרעלעג טרעוו סע .דובכ
 יד ןוא ,דובכ ךָאנ ןגָאיכָאנ טינ ךיז לָאז
 ןגָאיכָאנ סָאד טלָאה 'ד תובא ןיא הנשמ
 ירד יד ןופ סנייא רַאפ דובכ ךָאנ ךיז
 שטנעמ םעד םוא טגנערב סָאװ ןכַאז
 דובכהו הואתהו האנקה) טלעוו רעד ןופ
 ןיא .(םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ
 טרָאװ עשיאערבעה סָאד םורַא טייג קלָאפ
 ' חרוב דובכה דובכה רחא ףדורה לכ;
 ,דובכ ךָאנ ךיז טגָאי סע רעווו ?ונממ
 -נע ןוא ,(םיא ןופ דובכ רעד טפיולטנַא
 ארמג רעד ןיא ןַארַאפ זיא םעד וצ סכעל
 "ודג הלודגה לע רזחמה לכ, ג"י ןיבורע
 -עג טרעוװ רַאפרעד --- ."ונממ תחרוב הל
 -נא דובכ ןבעגּפָא ףרַאד ןעמ זַא טנרעל
 'ד תובא הנשמ יד ןוא ,ןשטנעמ ערעד
 סָאװ ,"תוירבה תא דבכמ, םעד טמיר
 -ַאפ ןענעז סע -- .ןשטנעמ דובכ ּפָא טיג
 ,דובכ ןגעוו ןפירגַאב ערעדנַא ךָאנ ןַאר
 םעד ,יבר םעד ןצעש ,!'ברה דובכ,, :יוו
 יד ןצעש ,"הרותה דובכ, :םכח דימלת
 ;טָאג ןופ דובכ םעד ,"םימש דובכ,, ;הרות
 "ועל ,, טגָאז ט"נ אעיצמ אבב ןיא ארמג יד
 ַא) "ותשא דובכב ריהז םדא אהי םל
 דובכ ןבעגּפָא ןיא רהזנ ןייז ףרַאד שטנעמ
 דובכ ןבעגוצּפָא הוצמ יד .(בייוו ןייז
 שמוח ןיא ןַארַאפ זיא ןשטנעמ ערעטלע
 ,(ט"י ארקיו)

 כ

 רעטָאפ םעד ןצעש) םֹאְֹו בא דובכ |
 רע יד ןופ ענייא זיא סָאד ,(רעטומ ןוא
 טניפעג ןוא ,הרות רעד ןיא תווצמ עטש
 תֹא דבכ, .תורבדה תרשע יד ןיא ךיז
 רעד ןיא .('כ תומש) "ךמא תאו ךיבא
 -רעד טרעװ ב"ל ,א"ל ןישודיק ארמג
 ףרַאד ןעמ זַא ןעמ טניימ סָאד זַא ,טרעלק
 ןוא ,גנודיילק ,ןסע וצ ןבעג ןרעטלע יד
 ןגעוו םירוּפיס טכארבעג טרָאד ןרעװ סע
 ,םאו בא דובכ ןייג ףראד סע טייוו יו םעד

 רעשידיי ןופ ןעמָאנ איהאר אניהכ
 -עג טָאה ןכלעװ ,ןיגינעק ןוא ןידלעה
 -ירפא ןופצ ןיא רעקלעפ רעביא טשרעה
 -ץג טָאהיז :טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא עק
 רעבַארַא עדנגנירדניירַא יד ןגעק טפמעק
 -ארּפ ;004 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא
 ןגעוו ןבירשעג טָאה שטשולס .נ רָאסעּפ
 ,שיאערבעה ןיא ךוב ַא ריא

 םירפס-ך"נת יד ןיא םינהכ ,ןהכ
 -קמ ןבָאה סָאװ יד םינהכ ןסייהעג ןבָאה
 תיב ןיא רָאנ טינ ,תונברק ןעוועג ביר
 ןרעוװ סע .טרָא ןדעי ןיא רָאנ ,שדקמה
 יד רַאגָאז טנכיײצַאב ןהכ טרָאװ ןטימ
 -ּפָא וצ תונברק ןעוועג בירקמ ןבָאה סָאװ
 ןיא ;םירצמ ןופ םינהכ יד יװ ,רעטעג
 סָאװ רעד טרעװ ח"י ןוא ז"י םיטפוש
 הכימ לסּפ טָאגּפָא םעד טנידַאב טָאה
 רימ ןעניפעג עבלעז סָאד ןהכ ןפורעג
 ןוא ,ך"נת ןיא רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא
 ןהכ ורתי, טרעלקרעד טרעװ רעבירעד
 רעװש סהשמ זַא (ח"י תומש) ?ןידמ
 -ץגּפָא יד רַאפ תונברק טכַארבעג טָאה
 ןרעװ ךעלנייועג רעבָא .ןידמ ןופ רעט
 בירקמ ןבָאה סָאװ יד םינחכ ןפורעגנָא
 ץקיליה עשידיי יד ןיא תונברק ןעוועג
 ,רבדמ ןיא ןכשמ ןיא טשרעוצ ,רעטרע
 -ץרא ןיא רעטרע עקילייה יד ןיא ךָאנרעד
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 טיול .שדקמה תיב ןיא רעטעּפש ,לארשי
 עלַא יד ןבָאה עיצידארט רעשידיי רעד

 ףרַאד ןעמ עכלעוו) םינהכ עשידיי עקיזָאד
 -הכ עשירענידנצעג יד ןופ ןדיישרעטנוא
 ןוא ,עילימַאפ ןייא ןופ טמאטשעג (םינ

 ןרהא ןעוועג זיא רעטָאפ רעטשרע רעייז

 ןיא .ונבר השמ ןופ רעדורב רעד ,ןהכה
 "רעד םעד ןגעוו טרעוו חייכ תומש שמוח
 השמ וצ טגָאזעג, טָאה טָאג זַא ,טלייצ

 תונברק ןייז בירקמ םייב ןלָאז ייז זַא
 ןוא .('יל ונהכל,,) םינהכ רַאפ ייז ןכַאמ
 תונברק ןייז בירקמ םייב ןלָאז ייז זַא

 ןרעוװו סָאװ ,רעדיילק ערעדנוזַאב ןגָארט

 "שדק ידגב,, ןפורעגנָא שמוח ןיא טרָאד

 ןענעז רעטעּפש ןוא (רעדיילק עקילייה)
 סע ."הנוהכ ידגב;, ןרָאװעג ןפורעגנָא ייז

 ןלעטש עסיוועג ך"נת ןיא ןַארַאפ ןענעז

 טציא זיב ןענעז סָאװ ,םינהכ יד ןגעוו

 "יה יד ןוא ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ
 טיול ןרעלקרעד ייז ןוואורּפ רעקירָאטס

 רפס שמוח ןיא .ןעגנוניימ ענעדישרַאפ

 קורדסיוא םעד טפָא רימ ןעניפעג ארקיו
 ןוא א"ל ארקיו "ןרהא ינב םינהכה.,

 ןוא ז"י) םירבד ןיא ןגעקַאד ;(ערעדנַא

 קורדסיא םעד רימ ןעניפעג (ערעדנַא

 ;(םיול יד םינחכ יד) ?םייולח םינהכה;,
 "עטייוו ןוא 'מ לַאקזחי רפס ןיא רעדיוו

 קורדסיוא םעד רימ ןפערט ךעלטיּפַאק ער

 ,םינהכ יד) "קודצ ינב םייולה םינהכה,,
 יד טױל .(קודצ ןופ רעדניק יד ,םייול

 רעגייג) רעקירָאטסיה לייט ןופ ןעגנוניימ

 ערעטעּפש ןיא יד ןענעז (ערעדנַא ןוא
 םינהכ יד ןשיװצ ןטערטעגפיוא ןטייצ
 ןגעוװ ןטייקנדישרַאּפ-סגנונימ טסבלעז

 ןענעז םינהכ יד -- .גנומַאטשּפָא רעייז
 ענעדישרַאפ ןיא טלייטעגנייא ןעוועג
 ןסייהעג טָאה רעטסכעה רעד ןסַאלק
 -עג טבלַאזעג זיא רע ןוא ,"לודג ןהכ,,
 -גנובלאז) החשמה ןמש םעד טימ ןרָאװ
 טפור א"כ ארקיו שמוח רעד ןוא ,(לייא
 -עג ךיוא טָאה רע ?'לודגה ןהכה,, םיא
 ןופ ;'ד ארקיו) "חישמה ןהכה,, ןסייה
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 טָאה ןהכ רעד זַא ןעז וצ זיא 'כ םירבד
 ,ןדיי ןופ תומחלמ יד טימ טריפעגנָא ךיוא

 רעטעּפש ןענַאטשטנַא זיא רעבירעד ןוא
 יצ 'המחלמ חישמ ןהכ, קורדסיוא רעד

 ןַא יצ ,לודג ןהכ רעד ךיוא ןעוועג זיא רע
 יד ,רָאלק טינ זיא ןהכ רעכיוה רערעדנַא

 ןחכ רעד זַא טגָאז 'ב תוירוה ןיא הנשמ

 .לודג ןהכ רעד ןעוועג טינ זיא חישמה

 רעד טרעוו 'ח הטוס הנשמ רעד ןיא ךיוא
 רעד ןפורעגנָא טינ "המחלמ חושמ ןהכ;

 רעד ןעוועג זיא לודג ןהכ ןכָאנ .לודג ןהכ
 -עז רעכַאנ ;ףליהעג ןייז ,"םינחכה ןגס;;

 -רַאפ ןבָאה סָאװ םינהכ יד ןעגנַאגעג ןענ

 "םירבזג, יד יװ ןטמַא ערעכעה ןעמונ
 תיב ןופ רעריפ עכעלשפַאשטריװ ידו

 -בוז עז) "רמשמה ישאר, יד ,(שדקמה

 ךָאנ .ערעדנַא ןוא ('תורמשמ,, טרָאװ
 ,םינהכ עכַאפנייא יד ןעמוקעג ןענעז יז

 "וידה םינהכ; ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו

 ,ןהכ; םתס רעדָא ,טוידה ןהכ ,"םיט
 עלַא ןבָאה הכלה רעד עגונב ךיוא םגה

 ןסייהעג ,לודג-ןהכ םעד ץוחַא ,םינהכ

 -ייז טַאהעג ןבָאה םינהכ יד --- .םיטוידה

 יז ןבָאה תונברק יד ןופ .ןטפנוקנייא ערע

 ךיוא ןבָאה ייז ;םיקלח עסיוועג ןעמונעג
 סָאװ ,לייט ַא תואובת יד ןופ ןעמוקַאב

 טרָאװכוז עז) "המורת,, ןפורעג טָאה ןעמ

 טרעהעג ךיוא טָאה ייז וצ ;("המורת,
 ;המהב רעדעי ןופ רוכב רענעריובעג רעד

 "שי ַא ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ןעוו

 (ול ןייק טינ ןוא ןהכ ןייק טינ) לאר

 -וקַאב ןהכ רעד טָאה ,ןוז רעטשרע רעד

 סע -- .("ןבה ןוידּפ, עז) םילקש 5 ןעמ

 "עג רעשידיי רעד ןיא זַא ,סיוא טזייוו

 ןעמוקעגרָאפ גידנעטש ןענעז עטכיש

 גנולעטש רעקידסחוימ רעד ןגעק ןפמַאק
 ז"ט רבדמב שמוח ןיא .םינהכ יד ןופ
 חרק סָאװ ףמַאק ןגעוו טלייצרעד טרעוו
 ןרהא ןגעק טריפעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא
 לכ, זַא טהנעטעג ןבָאה ייז ןוא ןהכה
 ןענעז ןדיי עלַאפ "םישדק םלכ הדעה
 ןגעמ ףרַאד רעדעי ןוא (קילייה ךיילג
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 אתיירב רעד ןיא .תונברק ןייז בירקמ
 -סיוא עפראש טכארבעג ןרעוו ז"נ םיחסּפ
 וצ ןעמענ סָאװ םינהכ לייט ןגעק ןקורד
 ןײמעגלַא ןיא .קלָאפ ןופ ןגעמרַאפ סָאד
 ןרָאװעג טצעשעג ןהכ רעד זיא רעבָא
 "יכ עלַא וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע
 -עג זיא יױזַא .,(ח"כ ןטק דעומ) םידוב
 ןַארַאפ ןענעז סע םגה ,טנייה זיב ןבילב
 -סוּפ ןוא םינבר יד ייב ראגָאז ןעגנוניימ
 טינ ןענעז םינהכ עקיטנייה יד זַא םיק
 ףיוא םהרבא ןגמ,) םינהכ ערעכיז ןייק
 -עדנַא ןוא ,ז"ת םייח חרוא ךורע ןחלש
 "יוועג טנייה ךיוא ןבָאה םינהכ יד ער
 -רַאפ עסיוועג ךיוא ןוא סעיגעליווירּפ עס
 ןבָאה הנותח טינ רָאט ןהכ ַא .ןטָאב
 רָאט ןהכ ַא ;(יורפ עטעגעג) השורג ַא טימ
 טינ וליפַא ןוא ,תמ ַא וצ ןרירוצ טינ ךיז
 ןטימ ,תמ ַא טימ ךאד ןייא רעטנוא ןייז
 ןופ רענייא זיא תמ רעד ןעוו םאנסיוא
 ןוא בייוו ,רעדירב ,דניק ,ןרעטלע ענייז
 טעטכילפרַאפ זיא ןהכ רעד .הוצמ תמ ַא
 עֹז) םינהכ תכרב קלָאפ סָאד ןשטנעב וצ
 סיוא טזײל רע :("ןענכוד,, טרָאװכוז
 ;?ןבה ןוידּפ,, עז) םירוכב ענעריובעג יד
 ;ןרפס םוצ הילע עטשרע יד טמוק םיא
 ןהכ םעד טמוק ןעמיזוצ טסע ןעמ ןעוו
 חותפל, ח"כ ןטק דעומ) ןשטנעב סָאד
 זיא קלָאפ ןיא --- .("ןושאר ךרבלו ןושאר
 יד ןוא ,ןסעכ ַא זיא ןהכ ַא זַא ,ןעמונעגנָא
 רעד ןיא ןיוש ךיז טניפעג עכלעוו ,גנוניימ
 םעד ףיוא ךיז טציטש 'ע ןישודק ארמג
 ,"ןהכ יבירמכ ךמעו, 'ד עשוה ןיא קוסּפ
 -קמה תיב, ,"ןרהא, רעטרעווכוז עז --
 ,"תונברק, ,"ןבה ןידּפ, ,"ןענכוד,, ,"שד

 ישרַאפ ןיא זיא "ןהכ,, טרָאװ סָאד ןהכ
 -עילימַאפ רעד ןְרָאװעג ןעמרָאפ ענעד
 ;סעילימַאפ עשידיי ךס ַא ןופ ןעמָאנ

 -אק ,ןאהָאק ,ןהָאק ,(קדצ ןהכ) ץ"כ ,ןהכ
 -אנאהַאק ,שטיווָאנאגאק ,ןעגיוק ,ןאג

 ,"אנהכ, רעטרעװכוז עז .אנהכ .,שטיוו
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 ןגעו רימ ןבעג ָאד ."ןהָאק,, ,"ןעהָאק,
 ביל הירא ,ןהכ (1 -- ."ץכ,, ןוא ?ןהכ;
 ,קסוּפ ,בר ,(1785 ץעמ ןיא ןברָאטשעג)
 תגאש,, םירפס ענייז ןופ טנַאקַאב ,רבחמ
 ןעוועג טשרעוצ ;"ןבא ירוט , ןוא "הירא
 ןיא בר רעכַאנ ,קסנימ ןיא הבישי שאר
 ןיא 1682) אפורה היבוט ןהכ (2 -- .ץעמ
 רעשידיי ,(םילשורי ןיא 1729 -- ץעמ
 ךָאנרעד ןלױּפ ןיא טשרעוצ ,רָאטקָאד
 דעמכא ןאטלוס ןופ רָאטקָאד ייקרעט ןיא
 -עג) היבוט השעמ רפס ןייז ;ןט9 םעד
 תועידי טלַאהטנַא (1707 עיצענעוו טקורד
 קיזיפאטעמ ,עימָאנָארטסא ,תואופר ןגעוו
 -רעטרעוו שיניצידעמ ןיילק ַא ךיוא יו
 ;שיקרעט ןוא שיאערבעה ,ןייטַאל ןיא ךוב
 "יבצ-יתבש ןגעװ תועידי ךיוא טגנערב
 ןיא 1881) בקעי ןהכ (8 -- .גנוגעווַאב
 -עג ,רעטכיד רעשיאערבעה ,(קצולס
 טניז ,ןלױּפ ןיא טייצ ערעגנעל ַא טניואוו
 "עז םיריש ענייז ;לארשי-ץרא ןיא 4
 ,תולג ןגעק טנוב ןופ קורדסיוא רעד ןענ
 שאבו םדב,, גנוזָאל ןייז זיא טנַאקַאב ןוא
 ;?םוקת הדוהי שאבו םדב ,הלפנ הדוהי
 ,רעדיל-רוטַאנ טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 טצעזרעביא .,םירוּפס עשילביב ,סעמארד
 יד טריגאדער :עטעג ןופ קרעוו ייר ַא
 ןענישרעד :"תסנכ, ,הנס ,"הפוקתה;
 רפס., קרעוװ ענייז ןופ ןעגנולמאז עכעלטע
 "רחה ןיב,, ,"םידודנו םירוענ, ,"םירישה
 ילתפנ ץכ (4 -- .ערעדנַא ןוא ?תוב
 שאר ,לבוקמ ןוא בר ,(1719 -- 1649)
 ןזיױּפ ןיא בר רעכַאנ ,הארטסא ןיא הבישי
 ןרָאפעג ןרָאי עטצעל יד ןיא ;טרופקנארפ
 געוו ןפיוא ןברָאטשעג ,לארשי-ץרא ןייק
 .ןבעגעג טשרעוצ ;לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא
 אתונמהמ ,, ןייז ףיוא ןויח הימחנ המכסה
 ,ןעוועג םירחמ םיא ךָאנרעד ןוא ?אלכד
 -טנַא רפס סָאד זַא קידנרעװ ריואוועג
 םיא ןגעוו ;יבצ יתבש ןופ תורות טלַאה
 (8 -- ."בהז תרטע, רפס ַא ןַארַאפ זיא
 ("ך"ש) ןהכ יתבש, עז ,יתבש ,ןהכ
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 ,"םינהכ,, ,ןהכ,, טרָאװכוז עז לֹודנ ןהכ
 -נייא רעד ןעוועג זיא לודג ןהכ רעד --
 -עגנײירַא רוּפכ םוי זיא רעכלעוו רעקיצ

 -רק ןייז בירקמ םישדקה שדק ןיא ןעגנַאג
 טגָאזעגסױרַא טלָאמעד טָאה ןוא תונב
 ןהכ ַא .שרופמה םש םעד יודיו ןייז ייב
 ןבָאה הנותח טרָאטעג טינ טָאה לודג

 ןעמ טָאה לודג ןהכ םעד .הנמלַא ַא טימ
 "ויוואלפ ןופ .דובכ ןרעדנוזַאב ןבעגעגּפָא
 ?'המחלמ , ןוא ?תוינומרק,) קרעוו סעס

 ןיא טָאה לודג ןהכ רעד זַא ,ןעז וצ זיא
 ןיא סרעדנוזאב ,ינש תיב ןופ טייצ רעד
 עסיורג ַא טליּפשעג ,טייצ רעטשרע רעד

 וצ זיב) זיא ןוא קלָאפ ןשידיי ןיא עלָאר
 -ץרא ןופ רעשרעה ןעוועג (ךלמה סודרוה

 שאר רעד ךיוא ךעלניישראוו ןוא לארשי
 ,ןירדהנס ןופ

 ןיא 1874 ןריובעג) םהרבא (1 אנהכ
 -שי-ץרא ןיא 1947 ןברָאטשעג עניארקוא

 ;ללארשי תמכח ןיא רעטנרעלעג (לאר
 שוריּפ םע ך"נת, םעד ןבעגעגסיױרַא

 -ָאק ןכעלטפַאשנסיװ ַא טימ ך"נת) "יעדמ

 ,"תילארשיה הירוטסיהה תורפס ,, ,(רַאטנעמ
 ןוא "םינורחא םיבותכ ,, ,"תודיסחה רפס,

 ןכעלטּפַאשנסיװ ןופ קרעװ ערעדנַא
 (סעדא ןיא 1912 -- 1888) דוד (2 ;טרעוו

 רבחמ ,תודיסח ןוא הלבק ןופ רעשרָאּפ

 ,"םידיסחהו םילבוקמה תודלות, ןופ
 ןבא םהרבא יבר ןופ םיריש ןבעגעגסיױרַא
 ךיוא :ארזע ןבא ןגעוו אובמ ןוא ארזע
 ןופ עיפארגאיבָאטױא יד טכעלטנפערַאפ

 "רפס תלגמ,, ןידמע בקעי יבר

 ,"יולה הדוהי ,, עז ירווכ

 -ָאגנָאמ ןופ ,קלָאפ ַא ןופ ןעמָאנ םירזוכ
 ןוא ןט9 ,ןט8 ןיא ,גנומַאטשּפָא רעשיל

 טינ ,אגלאוו ךייט םייב טרעדנוהרָאי ןט0
 לייט ןסיורג ןיא ,םי ןשיּפסַאק ןופ טייוו

 -ידיי יד ןעמונעגנָא ןוא ןעוועג רייגמ ךיז
 ןפורעג ןענעז םירזוכ יד .עיגילער עש
 "ידי יד ."ראזאכ,, שיבַארַא ןיא ןרָאװעג

 ,קלָאפ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,םעד ןגעוו הע
 -ילער עשידיי יד ןעמונעגנָא טָאה סָאװ
 ןדיי ןענעז רעשרעה ענייז ךיוא ןוא עיג
 ןט10 ןיא עינַאּפש ןייק טכיירגרעד טָאה

 רעטסינימ רעשידי רעד .טרעדנוהרָאי
 טורפאש ןבא יאדסח יבר עינַאּפש ןיא
 וירב ַא ןבירשעג טָאה ("טורפאש,, עז)

 -עגסיוא םיא רַאפ ןוא ,ךלמ ןשירזוכ םוצ

 ַא ןעניד ןלעוװ וצ טפַאשקנעב ןייז ןסָאג

 "עג רע טָאה ווירב םעד .גינעק ןשידיי
 ןדי ךרוד ,960 רָאי םעד ךרעל טקיש

 רעביא ,ןרַאגנוא ,דנַאלשטייד ןייק םירחוס

 טָאה ףיורעד .,דנַאל-ירזוכ ןייק עניארקוא

 םעד ףסוי ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקַאב רע

 זַא ,םיא טלייצרעד רעכלעוו ,ךלמ ןשירזוכ

 -שידיי רעד ןגעוו רוּפס רעד תמא זיא סע

 טלײצ רעד רע ןוא םירזוכ יד ןופ טייק

 "רעד ןעמוקעג זיא סע ױזַא יװ ךיוא םיא
 טָאה ןעוועג רייגמ זַא ,טלייצרעד רע .וצ

 רעד ,סעדייזרעטלע ענייז ןופ רענייא ךיז

 ןיא טָאה ךאלמ ַא ןכלעוו ,ןאלוב ךלמ
 יד ןעמענָא לָאז רע זַא ,טגָאזעגנָא םולח

 ךָאנ טקישעג טָאה רע ,עיגילער עקיטכיר
 ןופ ,סעיגילער 8 יד ןופ רעייטשרָאפ יירד

 -כָאנ ןוא ,ןדיי ןוא םאלסיא ,םוטנטסירק
 ןופ טנייצרעביא ךיז טָאה רע יװ םעד
 עשידיי יד זַא ,ייז טימ ןכערּפשעג ענייז

 ןוא רע טָאה עקיטכיר יד זיא .עיגילער
 "ייב ןייז ןוא ,ןעוועג רייגמ ךיז ףיוה ןייז
 ןופ ליפ ןָאטעגכָאנ רעכַאנ ןבָאה ליּפש

 -עגרָאפ ןבָאה לָאז סָאד ,קלָאפ ןשירזוכ
 -רָאי ןט8 ןופ ביוהנָא םעד ךרעל ןעמוק

 ןעו טייצ ַא ןעװעג זייא סע .טרעדנוה
 ןעוועג ןענעז רעקירָאטסיה עטנרעלעג יד

 -פאש ןבא ןופ טייקטכע רעד ןיא קפוסמ

 ןזיואב זיא סנטצעל רעבָא ,ווירב סטור
 ,רעקיטכיר ַא זיא ווירב רעד זַא ,ןרָאװעג
 קרַאטש ַא ןעוועג ןענעז םירזוכ יד --
 -חלמ ליפ טריפעג ןבָאה ייז ןוא קלָאפ
 -אב ענייז .רעקלעפ ןעמונעגנייא ,תומ
 -עדָאה ,גנַאפשיפ ןעוועג זיא גנוקיטפעש
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 ערעייז ,ץייו טימ לדנַאה ,תומהב ןעוו

 "אכ, לטיט םעד ןגָארטעג ןבָאה םיכלמ

 ."ןהכ, וצ ךעלגנע ןייז לָאז סָאװ "ןאה

 טּפַאלקעצ םירזוכ יד ןענעז 909 רָאי ןיא

 טשריפ ןשיסוריסיורג םעד ךרוד ןרָאװעג

 ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,וואלסַאטאיווס

 -נעטשבלעז-הכולמ רעייז ןריולרַאפ ייז
 -סיוא ךיז ייז ןבָאה זייווכעלסיב .טייקיד

 עשיסור ,רענַאדעמכַאמ יד טימ טשימעג
 ךיוא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא ,ןטסירק

 ןלױּפ ןוא עניארקוא ןופ ןדיי יד טימ

 ןגעוז, ךוב שילוּפ ןייז ןיא שטיװָאלּפמוג

 "ער רעשידיי רעד ןופ ןרוּפש עטשרע יד

 -יוּפ יד זַא ןבָאה ליוו "ןליוּפ ןיא עיגיל
 ןופ טּפױהרעביא ןעמַאטש ןדיי עשיל

 טייצ עסיוועג ַא ןבָאה עכלעוו ,םירזוכ יד
 -ימ ַא ןַארַאפ .ןליוּפ רעביא טשרעהעג

 "שדנריזיאאדוי, ענעדישרַאפ יד זַא ,גנונ
 ייב ןעוועג רעטעּפש ןענעז סָאװ סעטקעס

 -לאה:תבש) "סעקינטאבַאס ,, יד ,ןסור יד
 יד ןופ ןעמַאטש ,רעדנַא ןוא (סרעט

 עכלעוו ,ןעגַארפ יד ןופענייא .םירזוכ

 יצ זיא ,טרעלקעגפיוא טינ טנייה זיב זיא
 -לעוו ,ןדיי-םינבר ןעוועג ןענעז םירזוכ יד

 ןענעז ייז רעדָא ,ארמג יד ןופ ןטלַאה עכ
 "ידארט עשידיי יד .רעמיאַארַאק ןעוועג

 -םינבר ןרָאװעג ןענעז ייז זַא טגָאז עיצ

 "עז ייז זַא ,ןטלַאה רעמיאַארַאק יד ,ןדיי

 זייװַאב סלַא ןוא ,רעמיאַארַאק ןעוועג ןענ
 עגנַאל א סָאװ ,טקָאפ םעד ייז ןעגנערב

 רעמיאַארַאק םירק ןיא ןעוועג ןענעז טייצ
 ,םירזוכ יד ןופ טמַאטשעגּפָא ןבָאה סָאװ

 טצונַאב ךיז טָאה יולה הדוהי יבר ---
 "נָא ןוא םירזוכ יד ןגעוו רוּפיס םעד טימ
 טלעטש סָאװ ,ירזוכה רפס ןייז ןבירשעג
 ןטשרע םעד ןשיווצ ךערּפשעג םעד רָאפ
 םכח ןשידי םעד ןוא ךלמ ןשירזוכ
 -ידיי רעד ןגעוו ירגנס קחצי יבר (רבחה)
 ןשידיי ןופ גנומיטשַאב ,עיגילער רעש
 רעביא -- ."יולה הדוהי, עז --- .קלָאפ
 תודלות,, סגרובאניד ןיא עז םירזוכ יד

 144 סוכ---הנווכ

 "פיונוצ ןענעז סע עכלעוו ןיא ,"לארשי

 ןגעוו ןטנעמוקָאד ןוא םירוקמ יד טלמַאזעג

 ."םירזוכ,, יד

 -נָאק סָאד ,ןבָאה ןעניז ןיא סָאד הנווכ
 "ידי רעד ןיא .קנַאדעג םעד ןרירטנעצ

 טכַא סיורג טגיילעג טרעוו עיגילער רעש

 ,שטנעמ ןופ םישעמ יד ףיוא רָאנ טשינ
 םעד ףיוא ,הנוכ רעד ףיוא ךיוא רָאנ
 -עמ ענייז טימ טניימ שטנעמ רעד סָאװ

 םיחסּפ) רעטרע-ארמג לייט ןיא .םיש
 טגָאזעג טרעוו (רעטרע ערעדנַא ןוא ד"יק

 טוט ןעמ ןעוו) "הנווכ תוכירצ תווצמ,, זַא

 ןעמ זַא ןייז ןווכמ ןעמ ףףרַאד הווצמ ַא

 ןיא הנשמ יד .(הווצמ רעד רַאפ סע טוט

 תונברק ןעגנערב ןגעוו טגָאז תוחנמ ףוס
 דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא;
 סנייא ץלַא זיא סע) "םימשל ובל ןווכיש

 יצ ברק ןסיורג ַא טגנערב רענייא יצ

 רעד ,ןברק םעניילק ַא טגנערב רענייא

 ןייז ןייז ןוכמ לָאז רע זַא זיא רקיע
 ןוא הלבק רעד ןיא -- ,(למיה םוצ ץרַאה

 טרעוו ןרעדנוזַאב טגיילעג טרעוו תודיסח

 אירול קחצי יבר ןופ ''תונווכ,, יד ףיוא

 -עג רבחמ טָאה רעכלעוו ,(שודקה י"ר)
 ןוא ןענעװַאד םוצ תונווכ ןופ תודוס ןעוו
 -ַאפ ןענעז סע .תוליפת עלַא וצ ללכב

 יּפ לע תונוכ, יד טימ םירודיס ןאו

 , "ל"ז י"ראה

 טרעוװ סוכ טרָאװ ןטימ תֹוסוכ ,סוכ
 "ילער ןשידי םעד ןיא טנכיײצַאב טּפָא
 "ןיוו סוכ, ַא רעגייטש-סנבעל ןועיג
 רעכלעװ טימ הקשמ ערעדנַא ןָא רעדָא
 ,הוצמ עסיוועג ַא ןייז םייקמ ןָאק ןעמ
 םעד טנימ 'הכרב לש סוכ, ,לשמל
 טימ הקשמ ערעדנַא רעדָא ןייוו סוכ
 .ןופ סוכ,, ;ןסע ןכָאנ טשטנעמ ןעמ ןכלעוו
 ןכלעו ףיוא סוכ רעד טסייה "הלדבה
 סוכ רעד עבלעז סָאד ;הלדבה טכַאמ ןעמ
 -סוכ,, ןוא ?תוסוכ עברא., ןגעוו .שודיק לש
 ךיוא עז :"רדס ,, טרָאװכוז עז ,"?והילא לש
 ,"ןייוו, טרָאװכוז



 160 יברעמה לתוכ---רפוכ 15

 ."הריפבכ, עז רֿפוכ

 טשרעהעג ,ידמו סרּפ ןופ ךלמ ׁשרוכ
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 229 -- 9
 -געל ליפ ןעמונעגנייא טָאה רע ;גנונעכער
 ,לבב ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,עיזַא ןיא רעד
 -ץרא טגיזַאב טַאהעג רעירפ טָאה עכלעוו

 זַא .(ןושאר תיב ןברח ןיא) לארשי

 ַא ןרָאװעג לארשי:ץרא ךיוא זיא םורָא
 רָאי ןיא) שרוכ ןופ הכולמ רעד ןופ לייט

 -ַאב ןייז ןבעגעגסיורַא טָאה שרוכ .(8

 יד טביולרעד רעכלעוו ,לעפַאב ןטמיר
 ןרעקוצקירוצ לבב ןיא ןדיי ענעבירטראפ
 סָאד ןעיובוצפיוא ןוא לארשיי-ץרא ןייק

 ירבד ףוס ןוא 'א ארזע) שדקמה תיב
 ויהלא ומִע לכמ םכב ימ,, רעד ,(םימיה

 רע טרעװ ה"מ היעשי ןיא .יילעיו ומע
 רעד ןיא .?שרוכל וחישמל,, ןפורעגנָא

 טנכייצרַאפ רע זיא עטכישעג רעשידיי
 טָאה רעכלעוו ,ןדיי וצ ךלמ רעטוג סלַא

 ןיא ,לבב תולג ןופ ןדיי יד טזיילעגסיוא
 טגָאזעג טרעוו 'ג הנשה שאד ארמג רעד

 "היה רשכ ךלמ שרוכ;

 "רעד טרעוװ ,דנַאל ַא ןופ ןעמָאנ ׁשוכ
 טלַאה ןעמ ;לָאמ ליפ ך"נת ןיא טנָאמ
 -יסיבַא ןעמ טניימ סָאד זַא ,ךעלנייוועג

 ןופ םורד וצ עקירפא ןיא דנאל סָאד ,עינ

 טרעװ ד"י 'ב םימיה ירבד ןיא .םירצמ
 ךלמ ןופ המחלמ רעד ןגעוו טלייצרעד
 ןיא זיא ישוכ רעד ,ןדיי ןגעק ישוכח חרז

 ,רעצרַאװש ַא טימ שטנעמ רעד ך"נת
 ישוכ ךופהיה/) טוה רעטנערבענּפָא
 ךלמ שורושחא ןגעוװ .(ג"י הימרי ...ורוע
 זַא 'א רתסא ןיא טלייצרעד טרעוו סרּפ
 ,שוכ זיב ודוה ןופ טגינעקעג טָאה רע

 ."םינורמוש,, עז םיתוכ

 ,תותיירב אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ טיתוכ
 תואתכסמ) ?"תותכסמ עניילק, יד ןיא

 יד טלדנַאהַאב ןוא םיקרּפ 2 טָאה ,(תונטק

 יד טימ גנואיצאב ןיא םיניד ןגעוו ןגַארפ

 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז .םינורמוש

 -רָאי ןט6 ןיא ךעלניישראוו ,לארשי-ץרא
 יןורמש ימרכ,, םייחכריק עז .טרעדנוה

 יד .(טנַאװ-ברעמ) יברעמה לתוכ
 רעד ןופ ןבילבעג ,ןדיי ייב טנַאװ עקילייה
 לָאמַא טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ רעיומ

 -אב ;(תיבה רה) ץַאלּפ-שדקמה תיב םעד

 יד .רענייטש עקיטנַאק ,עסיורג ןופ טייטש

 רעד ןופ ןעמַאטש רענייטש עטשרעטנוא
 -ימ לייט טיול) ךלמה סודרוה ןופ טייצ

 -רעביא יד .(רעהירפ ןופ ךָאנ ןעגנונ

 טנאו יד .ןטייצ ערעטעּפש ןופ עטש
 דרע רעד זיא רעבָא ,רעטעמ 18 ךיוה זיא

 יד ;רעטייוו ךָאנ טנַאװ יד ךיז טיצ ףיט

 עטלַא רָאג טניז .רעטעמ 48 זיא גנעל
 ןדיא טנַאװ רעד וצ ןעמוק ןָא ןטייצ
 ןוא ןברח ןפיוא ןענייוו ןוא ןייז ללּפתמ
 לתוכ יד טסיה ךרודַאד :הניכשה תולג

 טגַאװ יד,, ןכַארּפש ערעדנַא ןיא יברעמה

 ןדעי טרָאד טנװַאד ןעמ "ןייוועג ןופ

 םימי ןוא םיתבש סרעדנוזַאב רעבָא ,גָאט

 ברע "הברקה,, יד זיא ךעלרעייפ ;םיבוט

 ןגָאז םיללּפתמ ליפ ןעמוק סע ןעוו ,חסּפ
 -עג בירקמ טָאה ןעמ ױזַא יו םיניד יד

 רעד ןגעוו .חסּפ ןברק םעד לָאמַא ןעוו

 ןרעװ בורח טינ טעװ יז זַא יברעמה לתוכ

 הבר תומש) םישרדמ יד ןיא ןַארַאפ זיא

 ימ,, קוסּפ ןפיוא םירישה ריש שרדמ ,'כ

 ןוא (ערעדנַא ןוא "ונלתכ רחא דמוע הז

 ןדיי ןבָאה ןָא ןטייצ עטלַא יד ןופ ןיוש

 "על יד .קיליײה רַאפ טרָא סָאד ןטלַאהעג

 ןבָאה רעמיור יד זַא טלייצרעד עדנעג

 ,טסימ טימ ןפרַאװרַאפ ןסייהעג טרָא סָאד

 -ינַאדעמכַאמ רעד רַאמָא ןעוו טשרע ןוא

 "עג רע טָאה ןעמוקעג זיא ףילַאק רעש

 טביולרעד ןוא טרָא סָאד ןקינײרּפָא טזָאל

 -כַאמ יד ךיוא .ןענעװַאד ןעמוק וצ ןדיי יד

 -ייה סלַא טרָא סָאד ןטכַארטַאב רענאדעמ

 ןפיוא) "קארוב-לא, סע ןפור ייז ןוא קיל

 ןכלעוו טימ דרעפ ןראדנעגעל ןופ ןעמָאנ
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 ןעילפוצ ןעמוקעג זיא דעמכַאמ איבנ רעד
 עטצעל יד ןיא .(יברעמה לתוכ רעד וצ
 יד יברעמה לתוכ רעד םורַא ןבָאה ןרָאי
 -ץרא ןיא ןדיי ןגעק טציירעג רעבַארַא
 יד וצ טריפרעד טָאה סָאד ןוא לארושי
 טרעהעג יברעמה לתוכ יד זַא ,לייטרוא
 םעד ןבעגעגסױרַא טָאה דנוב-רעקלעפ ןופ
 טריהעג יברעמה לתוכ ידז ַא ,לייטרוא
 ןבָאה ןדי רעבָא רענַאדעמכַאמ יד וצ
 םורַא -- .ןענעװַאד ןעמוק וצ טכער סָאד
 ןענַאטשטנַא ןענעז יברעמה לתוכ רעד
 ירעש , ןיא ךיז ןעניפעג ייז ;םירוּפס ליפ
 - ,"לארשי-ץרא תודגא, ,"םילשורי

 -לייא ןַא ,יתז ַא יװ סיורג ױזַא) תיוכ
 ןגעו םיניד יד ןיא זיא סָאד .(טריב
 -םומינימ רעטמיטשַאב רעד גראוונסע
 ןעװ סע טסייה סָאװ םעד ןופ סיורג
 חסּפ טכַאנ עטשרע יד הצמ טסע ןעמ
 עבלעז סָאד ."תיוכ , ַא ןסע ןעמ זומ
 ,ץמח ןסע טשינ רָאט ןעמ ןעװ ךיױוא
 ןעוו רָאנ טפַארטשַאב ןעמ טרעוו ,תופרט
 ,תיזכ ַא טסע ןעמ

 רעד ןופ ןטייצ עטלַא רָאג יד ןגעוו עניכ
 -ַאפ ןענעז עניכ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג
 ייז ןופ רענייא טיול ;סעדנעגעל ליפ ןַאר
 היעשי ןיא "םיניס,, טרָאװ סָאד ןיוש לָאז
 ,לארשי ןב השנמ יבר) עניכ ןעניימ ס"מ
 רעקיזָאד רעד טול ;?לארשי הוקמ, ןיא
 ןעמַאטש עניכ ןיא ןדיי יד ןלָאז גנוניימ
 -יימ רעד טיול ;םיטבשה תרשע יד ןופ
 רפס ןייז ןיא) ןאמלרעּפ .מ .ש ןופ גנונ
 ,(1911 ןָאדנָאל ,"ןיסב םידוהיה ,םיניסה;
 ןוא עניכ ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו
 -יב ןופ עטכישעג ערעטלע יד טשרָאפעג
 ערעכיז עטשרע יד ןענעז ,ןדיי עשיזענ
 -רָאי ןט7 ןופ עניכ ןיא ןדיי ןופ תועידי
 ןעמוקעג ןבָאה ןלָאז ןדיי יד :טרעדנוה
 ;עידניא רעביא עיסרעּפ ןופ עניכ ןייק
 ןופ רערעביירט יד , יז ןפור רעזעניכ יד
 -ידיי ליפ ןַארַאפ ןענעז סע השנה דיג

 148 ירדנ לכ--תיזכ

 ןטפירשפיוא עשירָאטסיה טימ תובצמ עש
 וצ זיא סע עכלעוו ןופ ,ופ-גנופ-יאק ןיא
 טַאהעג ןבָאה עניכ ןיא ןדיי יד זַא ןעז
 טרעדנוהרָאא ןט1/ ןיא ןייטשוצסיוא
 ךיז ןעניפעג טציא .תופידר עכעלקערש
 ןדיי עשיזעניכ טנזיוט 4  ייב עניכ ןיא
 ןבָאה ,רעזעניכ יד יװ סיוא ןעעז עכלעוו
 טשינ ןסע ,םיגהנמ עשידיי עסיוועג רָאנ
 הנותח ןבָאה ,ריזח ןייק ,השנה דיג םעד
 ,זנטעש ןייק טשינ ןגָארט ,ךיז ןשיווצ רָאנ
 ןעמוקעג ןענעז ןדיי עשיזעניכ יד ץוחַא
 ,עּפָארייא ןופ ןדיי עניכ ןייק סנטצעל
 ךָאנ סרעדנוזַאב ,דנאלסור ןופ סנטסיימ
 ןיא עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד
 -טנַא רעד ךָאנ דנאלשטייד ןופ ןוא ,8
 ןיא גנוריגער-רעלטיה רעד ןופ גנואייטש
 ,טנזיוט 80 ךרעל ,ןדיי עקיזָאד יד ;ט
 -נַאש ןוא ןיברַאכ ןיא ןטסײמַא ןעניואוו
 םידוהיח ,םיניסה,, ןאמלרעּפ עז --- .יַאכ
 ,1911 ןָאדנָאל ,"ןיסב

 ?טנאילַא. עז םירבח לארׂשי לכ

 ,טגָאזעג רעקיטכיר ,הלפת יד ירדנ לכ
 םוי טגָאזעג טרעװ סָאװ ,גנורעלקרעד
 ןוא ,בירעמ ןענעװַאד ןרַאפ טכַאנ רוּפכ
 ןוא םירדנ יד זַא ,זיא טלַאהניא רעד
 ץנַאג ַא ןכַאמ טעװ ןעמ סָאװ תועובש
 טרעוו ירדנ לכ רעד .לטב ןענעז רָאי
 רעדנריר רעטנַאקַאב רעד טימ ןענוזעג
 ןעמ .לָאמ יירד עידָאלעמ רעדנרעיורט
 ירדנ לכ ןגָאז וצ גהנמ רעד זַא ,טלַאה
 רע :םינואג יד ןופ ןטייצ יד ןופ טמַאטש
 םרמע בר ןופ רודיס ןיא טנָאמרעד טרעוו
 ןַארַאפ זיא עידָאלעמ רעד ןגעו .ןואג
 ןטייצ יד ןופ טמַאטש יז 'זַא גנוניימ ַא
 ןענעז עכלעוו ,עינַאּפש ןיא םיסונא יד ןופ
 טימ ןוא סרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג
 יד טנקײלענּפָא ייז ןבָאה ירדנ לכ םעד
 ןגעוו ןעגנורעלקרעד ענעגנואווצעג עלַא
 -עמ רעד ןיא ;עיגילער עיינ יד ןעמענָא
 -ייו ןוא רעיורט רעד ּפָא טגנילק עידָאל
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 -גוניימ עקיזָאד יד .םיסונַא יד ןופ גָאט

 יד לייו ,קיטכיר ןייז וצ טינ טנייש ןעג

 .ַאּפש ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןדיי עשידרפס

 יד ,עידָאלעמ-ירדנ-לכ יד טינ ןבָאה ,עינ

 -לכ םעד טפַאשענּפָא ןבָאה ןדיי-םרָאפער

 ,ןגָאלקנָא עשיטימעסיטנַא יד בילוצ ירדנ

 ;טינ טרעוװ ןייק טָאה העובש סדיי ַא זַא

 רעד טימ ייז ןגָאז ירדנ לכ טַאטשנַא

 -- .הלפת עסיוועג ַא עידָאלעמ רעבלעז

 "ירדנ-לכ ,, טסייה רוּפכ םוי ןופ טכַאנ יד

 זיא עידָאלעמ-ירדנ-לכ יד -- .?טכַאנ
 םוי,, עז -- .ךורב ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב

 ,"רוּפיכ

 ןענעז ט"י ארקיו שמוח ןיא םיאלכ
 םיאלכ ןגעוו ןטָאברַאפ עכעלטע ןַארַאפ

 רָאט ןעמ ,"םיערז יאלכ,, (1 ;(גנושימ)

 גראוונירג םינימ ייווצ ןעייזרַאפ טינ

 "םרכ יאלכ, (2 ?ןרעדנַא ןטימ סנייא

 -יוב-טכורפ ןצנַאלפרַאפ טשינ רָאט ןעמ

 ;גרַאװנירג ןוא האובת טימ ןעמאזוצ רעמ
 "גייא טינ רָאט ןעמ ,'יהמהב יאלכ, (3

 ןוא סקָא ןַא) תומהב םינימ ייווצ ןענַאּפש

 ןעמַאזוצ ייז טימ ןטעברַא ןוא (לזייא ןַא

 ןגארט טינ רָאט ןעמ ,"םידגב יאלכ, (4
 ןוא לָאװ ןופ טײטשַאב סָאװ דיילק ַא

 -ילק רעקיזָאד רעד ;ןעמַאוצ סקאלפ
 -ָאנ ןטימ טנַאקַאב ךיוא זיא םיאלכ-סגנוד

 ,"זנטעש ,, ןעמ

 תוינשמ אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ (םיאלכ
 אתפסות ןַארַאפ זיא סע רעכלעוו ףיוא)

 -רז רדס ןיא (ימלשורי זיולב ארמג ןוא
 -יד עלַא טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 9 טָאה ;םיע

 ,םיאלכ ןופ םינ

 -ייא ,הדוהי טבש ןופ הנופי ןב בלכ
 ונבר השמ עכלעוו ,םילגרמ יד ןופ רענ
 לארשי-ץרא ןריּפשוצסיוא טקישעג טָאה

 סטוג טדערעג טָאה רע ;(ג"י רבדמב)
 הכוז רע טָאה רעבירעד ,לארשי-ץרא ףיוא
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 ןיא .דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא ןעוועג
 טרעוו 'א םיטפוש ןוא ו"ט ,ד"י עשוהי
 ןעמונעגניא טָאה רע זַא ,טלייצרעד

 טָאה לאינתע רעדורב ןייז זַא ןוא ןורבח

 ,הסכע רעטכָאט סבלכ טימ טָאהעג הנותח

 ןוא םיניד ןופ רפס ַא ןופ ןעמָאנ ןבלכ
 ץלַא , ."וב-לכ,,) רָאי ץנַאג ַא רַאפ םיגהנמ

 ירוּפס ענעדישרַאפ ךיוא יװ ,("םיא ןיא
 .תוצמה ימעט ןוא תודגא ןוא תוישעמ
 ,ןטלַאה לייט .טנַאקַאב טינ זיא רבחמ רעד

 טָאה (ש"ביר) תשש ןב קחצי יבר זַא

 יבר ערעדנַא טל ;ןעוועג רבחמ םיא
 לָאמ עטשרע סָאד ;החמש יכרב והירמש

 ,1490 לָאּפַאענ טקורדעג

 ."הלב ןתח,, ,"הנותח, עז הלכ

 יד ןופ אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ תלכ
 (תונטק תותכסמ) ?תותכסמ  עניילק,

 -גייועג טקורדעג) םיקרּפ 10 טלַאהטנַא
 -ַאב (ןירדהנס אתכסמ ןופ ףוס םוצ ךעל
 יװ ןבָאה הנותח ןופ םיניד יד טלדנַאה

 אתכסמ יד ;ץרא-ךרד ןוא רסומ יניד ךיוא

 ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו הלכ
 יד .רעטרע ערעדנַא ןוא ט"מ ןישודק !

 ןייא רָאנ ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה םינושאר

 .קרּפ

 ,"קיזומ.. עז (רעמזעלק) רמז -ילכ

 ןיא תוינשמ אתכסמ עטשרע יד םילכ
 -פסות ןיא) םיקרּפ 280 טָאה ,תורהט רדס

 2/ ןעמַאוצ ,תובב 2 ףיוא טלייטוצ את

 םיניד יד טלדנַאהַאב :ארמג ןָא ,(םיקרּפ

 ןופ ביױהנָא ןיא :םילכ ןופ האמוט ןופ

 -טּפיוה יד ןבעגעג ןרעו אתכסמ רעד
 ךיוא טרָאד ןרעוװ סע ;האמוט ןופ םיללכ
 רשע) ןכַאז עטסקילײה 10 יד ןבעגעג

 ,טלעוו רעד ןיא (תושודק

 -יארקוא, עז ןַאדהָאב ,יקצינלעמכ
 ."ט"תו ח"ת,, ,"רעואנַאה. ,"ענ
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 -מַאזרַאפ עסיורג הלודנה תסנכ
 -ידארט רעשידיי רעטלַא רעד ןיא ,(גנול
 ןטשרע םוצ טנָאמרעד טרעוו סָאװ עיצ

 טרעוו ,'א קרּפ תובא הנשמ רעד ןיא לָאמ

 רעד ןיא ,םיאיבנ יד ךָאנ זַא ,ןבעגעגנָא

 טָאה ,שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעטשרע

 -ילער עטסכעה יד ןדיי ייב טריטסיזקע

 תסנכ; ןעמָאנ ןטימ עיצוטיטסניא עזעיג

 -עג ןבָאה רעדילגטימ עריא ןוא ,"הלודגה
 הנשמ יד ."הלודגה תסנכ ישנא,, ןסייה

 ןבָאה םיאיננ יד זַא ,טגָאז 'א תובא ןיא

 תסנכ ישנא יד וצ הרות יד ןבעגעגרעביא
 -עג זיא קידצה ןועמש זַא ןוא ,הלודגה

 סָאד ,"הלודגה תסנכ ירייש , יד ןופ ןעוו
 רעד ןופ רענעמ עטצעל יד ןופ ,טסייה
 יד .עיצוטיטסניא רעטסכעה רעקיזָאד

 -גוניימ ענעדישרַאפ ןבָאה רעקירָאטסיה
 ןופ טייקיטעט ןוא טייצ רעד ןגעוו ןעג

 זיא עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד

 -כישעג רעשידיי רעד ןיא עטסקיטכיוו יד

 גנודניברַאפ יד ןעוועג זיא יז לייוו ,עט
 יד ,בתכבש הרות ןופ טייצ ועד ןשיווצ

 לעבש הרות ןופ טייצ רעד ןוא ,םיאיבנ

 טָאה יז זַא ,ןטלַאה לייט .הנשמ ;הּפ

 ארזע ןופ טייצ רעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז

 ףיוא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא ןוא ,הימחנו
 (ח הימחנ) גנולמַאזרַאפ רעסיורג רעד

 -קע טָאה ןוא ,"תובאה ישאר,, יד ןופ
 ןועמש זיב רָאי 200 ףךרעל טריטסיז

 190 ןופ ןענַאטשַאב ןבָאה לָאז יז :קידצה

 "-שמ יד ;'ד תוכרב ימלשורי) רעדילגטימ

 תסנכ ישנא יד זַא ,טגָאז 'א תובא הנ
 וה, :ןכַאז 3 טנרעלעג ןבָאה הלודגה
 הברה םידימלת ודימעהו ,ןידב םינותמ

 ןיא ןסַאלעג טייז) "הרותל גייס ושעו
 ַא ףיוא טלעטש ,לייטרוא ןַא ןבעגסױרַא
 םורַא םיוצ ַא טכַאמ ןוא םידימלת ךס
 -ןייא םורַא ױזַא ןבָאה ייז ,(הרות רעד
 ןענרעל וצ ןטיײרּפשרַאפ סָאד טריפעג
 סָאד זיולב ןייז לָאז יז טשינ ןוא הרות
 ןוא ןשטנעמ עטלייצעג ןופ םוטנגייא

 ןבעגוצ ,ןעמיוצ ,םירדג ןכַאמ סָאד ךיוא
 יד ןטיהּפָא ןלָאז עכלעוו םיניד עסיוועג

 ארתב אבב ןיא .הרות רעד ןופ תווצמ
 ןבירשעג ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג טרעוו ו"ט
 זיא סע ןוא ,ך"נת ןופ םירפס יײר ַא

 יז זַא גנוניימ עלענאיצידארט ַא ןַארַאפ
 קידנזָאל טינ ,ך"נת םעד ןסָאלשעג ןבָאה

 ןרעוו ארמג רעד ןיא ,םירפס ןבעגוצ רעמ
 תסנכ ישנא יד סָאװ ,ןכַאז ליפ טכַארבעג

 תולפת יד יוװ טריפעגנייא ןבָאה הלודגה

 ,ןנברד תווצמ ענעדישרַאפ ,(ג"ל תוכרב)

 ירבד,, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ןענעז עכלעוו
 רוד , ,סייוו עז -- .ערעדנַא ןוא ?םירפוס

 "הנשמה יכרד, ;'א קלח "וישרודו רוד
 | ,לעקנארפ ןופ

 ןופ גנולמַאזרַאפ יד לארׂשי תסנכ
 ןוא ארמג רעד ןופ הדגא רעד ןיא ,(ןדיי

 ןופ קורדסיוא רעד ןַארַאפ .זיא שרדמ

 טימרעד ןענעכיײצַאב וצ "לארשי תסנכ;

 -נַא ןוא ג"נ תוכרב) קלָאפ עשידיי סָאד
 -ישה ריש שרדמ ןיא סרעדנוזַאב ,(ערעד

 רעד טשטייטעגסיוא טרעוװו סע ואוו ,םיר

 רעד ןשיוװצ גָאלאיד סלַא םירישה ריש
 ,טָאג ןוא לארשי תסנכ

 ןופ ןעמָאנ רעלעיציפָא לארׂשי תסנכ
 -ידיי עלַא ןופ טפַאשניימעג רעשידיי רעד

 רעד ןיא לארשי:ץרא ןיא תולהק עש

 זיב טַאדנַאמ ןשילגנע ןופ טייצ

 לעיציפָא ןרָאװעג טקיטעטשַאב ,8

 טײטשַאב לאושי תסנכ יד ,1998 ןיא
 "םירחבנ תפסא, (1 עטלייורעד ןופ
 ךיז ןופ טלייו רעכלעוו ,(טנעמַאלרַאּפ)

 תונבר (2 ;'ימואלה דעו, םעד סיוא

 ידעו, (3 ;(טאניבאר רעטסכעה) תישארה

 ךרוד זיא לארשי תסנכ יד ,"תולהקה

 -רָאפ יד ןעוװעג סעיצוטיטסניא עריא
 -ץרא ןיא בושי ןשידיי ןופ טפַאשרעייטש
 ןופ םינינע עלַא רַאפ טגרָאזעג ןוא לארשי
 .עזעיגילער ןוא עכילטלעוו ,בושי ןשידיי
 לארשי-ץראג עז --



 עלקה ףכ---ןענכ | 2 5
 רק טוב

 סחנ ,םח ןופ ןוז ןט4 ןופ עמָאנ ןענכ
 לָאז רע זַא ,ןטלָאשרַאפ םיא טָאה חנ ;ןוז

 םיא ןופ .,('ט תישארב) טכענק ַא ןייז

 שיטימעס ַא ,ינענכ קלָאפ סָאד טמַאטש

 טמַאטש עיצידארט רעד טיול םגה) קלָאפ

 ןיא טפָא טנָאמרעד טרעוװ ,(םח ןופ סע
 -אב ןבָאה סָאװ רעקלעפ יד ןשיוצ ך"נת
 ןבָאה ןדיי יד רעדייא לאושי-ץרא טניואוו

 טסייה לארשי-ץרא .דנַאל סָאד ןעמָאנרַאפ
 יד ."ףענכ ץרא, שמוח ןיא רעבירעד

 -חוס סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז םיינענכ

 (המרמ ינזאמ ודיב ןענכ ,בי עשוה) םיר
 ןעוועג סחייתמ ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב ןוא

 רוצ ןופ עדנעמַאטשּפָא יד םיינענכ יד וצ
 ךעלנע ןעוועג זיא ךארּפש רעייז .ןודיצו

 עז "ןענכ ןושל,, ןגעוו -- .שיאערנעה וצ
 .?עיקַאװָאלסָאכעשט , טרָאװכוז

 ערעיזָא ןא ,רעסַאװ ַא ןופ ןעמָאנ ת"נכ
 טָאטש רעד ייב לאושי-ץרא ןיא (קיעל)
 ,ד"ל רבדמב שמוח ןיא טנָאמרעד ,הירבט

 ןעמָאנ רעד .תרנכ םי) ב"י עשוהי

 םי רעד סָאװ ןופרעד ןייז לָאז "תרנכ,
 רעד ןיא ;(רוניכ) עפרַאה ַא יו סיוא טעז

 טניפעג רסוניג םיג רע טסייה ארמג
 ןופ ךַאלפ רעד רעטנוא רעטעמ 208 ךיז
 רעטעמָאליק 91 טלַאה ;םי ןשידנעלטימ

 בלַאה ַא ןוא 8 ןופ ןוא גנעל רעד ןיא
 סָאד .טיירב רעד ןיא רעטעמָאליק 12 זיב

 .שיפ ךס ַא טָאה ןוא סיז זיא רעסַאװ

 םורַא זיא ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא
 .בושי רעשידיי רעטיורג ַא ןעוועג תרנכ
 יד ךיוא הירבט ץוחַא ךיז ןעניפעג טנייה

 -נַא ןוא לדגמ ,הּפצמ ,תרנכ סעינָאלַאק

 ,ערעד

 "ידיי רעד ןיא קורדסיוא דובכה אסכ
 ןָארט סטָאג ןענעכיײצַאב וצ קיטסימ רעש
 ןיא עיזיו רעד ןופ ךיז טמענ ;למיה ןיא
 תומד, ןיא ?אסכה תומד, 'א לאקזחי
 'א הבר תישארב שרדמ רעד ;"' 'ה דובכ
 ןפאשעג זיא דובכה אסכ רעד זַא ,טגָאז
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 ןפַאשַאב זיא טלעוו יד רעדייא ןרָאװעג
 ,ןרָאװעג

 ,"הלימ. עז ןהילא לֵׁש אסכ

 סע ,(םולב סָאד ןקעדוצ) םדה יוסכ
 ףוע ןַא טכעש ןעמ ןעוו זַא ,ןיד רעד זיא

 ןעמ ףרַאד (המהב ַא טינ) היח ַא רעדָא

 ןיד רעד ;דרע טימ טולב סָאד ןקעדרַאפ

 יד ןוא ,יז ,'י ארקיו שמוח ןיא ןַארַאפ זיא
 -שמ ןיא ןַארַאפ ןענעז םעד ןגעוו םיטרּפ

 ,םדה יוסכ ,'ו קרּפ ןילוח ןוא ארמג ןוא הנ

 ןשידיי ןיא שדוח ןט9 ןופ עמָאנ ןלסכ
 ןט1 םעד טנכער ןעמ ביוא ,רעדנעלַאק

 ןעמ ביוא רעטפ9 רעד ןוא ,ירשת שדוח

 "רעד טרעוו :ןסינ שדוח ןט1 סלַא טנכער

 רעד !'א הימחנ ןוא יז הירכז ןיא טנָאמ

 "לייט טָאה רע ;לבב ןופ טמַאטש ןעמָאנ
 ולסכ ןיא :געט 80 לָאמלייט ןוא 29 לָאמ

 ייר ַא (תינעת תליגמ טיול) ןעוועג ןענעז

 עטסקיטכיוו יד ;געט-קנעדנָא עכעלרעייפ
 ."הבונח,, עז --- .הכונח ןענעז ייז ןופ

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא סעכ
 רעייז ַא סלַא טכַארטַאב סעכ טרעוו קיטע
 להבת לא. טגָאז 'ז תלהק ;הדימ עטכעלש
 םגה) סעכ ןיא לענש טינ טרעוװ ,"סועֿכל

 ןרעגרע, ןעמ טניימ תלהק ןיא ?סעכ,
 רעד טרעװ 'ה תובא הנשמ ןיא ;("ךיז

 ,סעכ ןיא לענש ןרעוו סָאד ,"סועכל חונ;
 טרָאװסקלָאפ ַא ןַארַאפ ;טלדַאטעג רעייז
 "הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה לכ;

 רע יװ זיא סעכ ןיא טרעו סע רעוו)
 וצ ךעלנע ;(רעטעגּפָא וצ טנידעג טלָאװ
 תבש ארמג רעד ןיא ןַארַאפ זיא םעד
 רעדָא רעדיילק טסיירעצ סע רעוו זַא ה"ק
 .סעכ ןיא קידנעייז ןדָאש ןרעדנַא ןַא טוט
 ,הרז הדובע טנידעג טלָאװ רע יוװ זיא

 ;ןפרַאװ ןופ טנַאה יד "עלקה םכ ,
 ,ך"נת ןיא ןַארַאפ זיא קורדסיוא רעד
 תבש ארמג רעד ןיא ;ה"כ 'א לאומש
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 ןפורעגנָא "עלקה ףכ, טימ טרעו ב"נק
 םונהיג םייב טלעוו רענעי ףיוא טרָא סָאד
 םוצ רעניא ןפראוו םיכאלמ יד ואוו
 יד ןיא ;םיעשר יד ןופ תומשנ יד ןטייווצ
 תישאר, ןיא "רסומ טבש,, םירפס-רסומ
 טכַארטַאב עלקה ףכ רעד טרעװ "המכח
 ,םיעשר רַאפ שנוע רעסיורג ַא סלַא

 "הריפכ , טרָאװ ןטימ (ןענעקייל הריפכ
 -עקייל סָאד ךעלנייוועג טנכיײצַאב טרעוו

 ןיא ,טָאג ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ןענ

 ןרָאװעג זיא ןופרעד :םימשה ןמ הרות
 "דהנס ןיא ;"רקיעב רפוכ,, ףירגַאב רעד

 זיא חסּפ לש הדגה רעד ןיא ןוא ח"ל ןיר

 ןַארַאפ !רקיעב רפכ,,/ עשר םייב ןַארַאפ
 -- (ט"ל ןירדהנס) "רפוכ, םתס ךיוא

 ."םזיאעטא,, עז

 לארשייץרַא ןיא ןַארַאפ ,(ףרָאד רפכ
 םעד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ רעטרע ךס ַא

 ןעמָאנ-בָאגוצ ַא ךָאנ טימ "רפכ;, ןעמָאנ
 "ומעה רפכ רימ ןעניפעג ח"י עשוהי ןיא

 -ַאפ ןענעז ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ;ינ
 ;רעטרע-ןעמענ-"רפכ, עכלעזַא ליפ ןאר

 ןיטג) םילשורי ןברח ןגעוז םירוּפס יד ןיא

 -"רפכ,, עכלעזַא 2 טנָאמרעד ןרעוװ (ו"נ
 ;טעטש עסיורג ןעוועג ןענעז סָאװ רעטרע

 "רפכ,, טרָאװכוז םייב "םלשה ךורע,; רעד

 -"ףךפכ., עקיזָאד יד ןופ המישר ַא טגנערב
 זיא רעכַארַא יד ייב ;דומלת ןיא רעטרע

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ רפכ טרָאװ סָאד

 ךיז טָאה סע טניז ,סנטצעל ;"רפַאק ,

 עיצאזינָאלָאק עשידיי עיינ יד ןביױהעגנָא

 ַא ןענַאטשנַא ןענעז ,לארשיץרא ןיא

 רפכ יו ןעמענ-"רפכ,, טימ סעינָאלַאק ייר

 -יסח ךרוד טצעזַאב) םידיסח רפכ ,ידעלג

 "רעדניק) םידלי רפכ ,(ןליױּפ ןופ םיד
 רעד זיא :ערעדנַא ןוא אבס רפכ ,(ףרָאד
 טקיליײהרַאפ ןרעו טלעװ רעכעלטסירק
 ןופ טייוו טינ) םוחנ רפכ ןופ תוברוח יד
 זיא תלהק שרדמ ןיא ןיוש ןוא ,(תרנכ
 רעטלַא רעד ןיא ןענעז טרָאד זַא ןעז וצ
 ,ןטסירק ןעוועג טייצ
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 ןדיי ייב גהנמ ,(ןעגנובעגרַאפ !ורּפכ
 רַאפ טכַאנ רעד ןיא .תורּפכ ןגָאלש וצ

 "עג .רעירפ גָאט ַא רעדָא רוּפכ םוי ברע
 ןָאזרעּפסנַאמ ַא רַאפ ןעמ טמענ ךעלנייוו
 ןעמ ןוא ןוה ַא יורפ ַא רַאפ ןוא ןָאה ַא

 ןעמ ןוא ּפָאק ןרעביא ייז טימ טיירד

 .הרּפכ ןיימ זיא סָאד ,"יתרּפכ הז, טגָאז

 ןטכָאשעג טעװ ןָאה רעד זַא ,טסייה סָאד
 שיוטסיוא ןַא ןייז טעוװ סָאד ןוא ןרעוו

 .ןבעל ןביילב טעװ רעכלעוו ,שטנעמ ןרַאפ

 םיא טסע ןעמ ןוא ןעמ טכעש ןָאה םעד

 ןעמ ,רוּפכ םוי יאצומ ןוא רופכ םוי ברע
 יד ךיוא ןוה רעד טימ ןעיירד םייב טגָאז

 ןוטרעד ןוא ,"םדא ינב, ןֹופ הלפת
 סָאװ ,םענייא ןגעוו טרָאװ סָאד טמַאטש
 "עג רעדָא ענעבירשעג ַא טשינ טייטשרַאפ

 ןיא ןָאה ַא יו טקוק רע, ,ךאז עטקורד

 ןגָאלש-תורּפכ ןופ גהנמ רעד ."םדא ינב

 תבש ןיא י"שר :רעטלַא ןַא רעייז זיא
 תובושת ןופ ןעמָאנ ןיא טגנערב א'פ

 תורּפכ ןגָאלשעג טָאה ןעמ זַא ,םינואגה

 ןיא ףעגנוצנאלפ טימ הנשה שאר ברע
 "עג טרעװו "םינואגה תובושת,;, ערעדנַא

 תורּפכ ןגָאלש וצ גהנמ ןגעוו ןיוש טכארב

 םעד טינ טגנערב ם"במר רעד :ןוה ַא טימ

 טרעוו םייח חרוא ךורע ןחלש ןיא ;גהנמ
 השמ יבר) א"מר ןכרוד טכַארבעג ָאי רע

 םיקסוּפ ןעועג ןענעז סע :;(סילרעסיא
 -תורּפכ ןופ ןטלַאהעג טינ ןבָאה סָאװ

 ןַא רַאפ סָאד קידנטכארטַאב ,ןגָאלש

 ,ןבױלגרעבַא

 ,?רעדנעלַאק, עז עינַאלָאנַארכ

 עכלעוו ,לגייפ עזעירעטסימ םיבורכ
 'ג תישארב ןיא טשרעוצ טנָאמרעד ןרעוו
 ןג םייב טלעטשעגקעװַא טָאה טָאג זַא

 טרעו ה"כ תומש ןיא ;'םיבורכ,, יד ןדע
 ןיא רעטעּפש) ןכשמ ןיא זַא טלייצרעד
 -עג םישדק-שדק ןיא ןענעז (שדקמה תיב
 היעשי ןיא :ןעלגילפ טימ םיבורכ יד ןעוו

 בשוי רעד, ןפורעגנָא טָאג טרעוו ז"ל
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 ,ב"כ 'ב לאומש ןיא ךיוא ."םיבורכה

 טנַאמרעד ןרעוװ 'י לאקזחי ,ח"י םילהת
 עדנעילפ עזעירעטסימ סלַא םיבורכ יד
 טגָאז 'ה הכוס ארמג יד ;למיה ןיא לגייפ

 יז זַא שדקמה תיב ןופ םיבורכ יד ןגעוו
 עניילק ןופ ןעזסיוא םעד טַאהעג ןבָאה
 ןייק ןענעז שדקמח תיב ןט9 ןיא :רעדניק
 ,(א"פ אמוי) ןעוועג טינ םיבורכ

 עט7 יד ,תוינשמ ןיא אתכסמ תותירכ
 אתפסות) םיקרּפ 6 טָאה ,םישדק רדס ןיא
 טלדנַאהַאב ;ילבב רָאנ ארמג ,(םיקרּפ 4
 ףארטש יד טמוקַאב סע רעוו םיניד יד
 "דניז יד ןעגנערב ףרַאד סע רעוו ,תרכ ןופ

 ,םשא ,תאטח תונברק

 -- טאזלע 18092) םוקילא ,ילומרכ
 ןיא רעטנרעלעג ,(טרופקנַארפ ןיא 8

 רעד ןיא ראקעטאילביב ,לארשי תמכח
 -סיױױַא ;זירַאּפ ןיא קעטָאילביב-לַאנאיצַאנ

 טרעלקרעד ןוא טעברַאַאב ןוא ןבעגעג
 יז ןשיװצ ,די יבתכ עטלַא ענעדישרַאפ

 רפט,, ,"היחתּפ יבר בובס,, ,"ינדה רדלא;;
 םימיה ירבד, ,"לארשי ץראל תועסמה
 ףךיוא טָאװה רע :ערעדנַא ןוא ?איחי ינכל
 "ודג תודלות,, יו קרעוו ענעגייא ןבירשעג

 -םישעג., ,(טפעה ןייא זיולב) "לארשי יל
 -נארפ ןיא) "םיריוטקָאד עשידיי ןופ עט
 ,ערעדנַא ןוא (שיזיוצ

 -רשי-ץרא ןיא גרַאב ןופ ןעמָאנ ל87כ
 -נעלטימ םעד סיוא גנעל ךיז טיצ ,לא
 ךיא ןוא םורד וצ הפיח ןופ םי ןשיד
 ;ןלאערזי קמע ןויב דנַאל ןיא ןיירַא ףיט

 ך"נת ןיא לָאמ ליפ טנָאמרעד טרעוו

 .רָאפ ןענעז למרכ ןפיוא ;(ט"י עשוהי)
 והילא ןופ םירוּפס-רעדנואוו יד ןעמוקעג
 יאיבנ יד טפמעקַאב טָאה רע יו איבנה
 עשיכַארַא יד :(ח"י 'א םיכלמ) לעבה
 רעד,, םיא ןפור לארשי-ץרא ןיא ןטסירק

 טרָא ןייא ןיא .,?סַאילע רעה ןופ גרַאב

 איבנה והילא ואוו לייה יד ןזיוועג טרעוו

 158 יתלפו יתרכ--תותירכ

 טרעװ טרָא רעדנַא ןַא ןיא ;ןעוועג זיא
 טָאה איבנה והילַא ואוו טרָא סָאד ןזיוועג

 "כַאמ,, סע טפור ןעמ ןוא ,ןעוועג בירקמ

 -ַאפ למרכ ןפיוא ןענעז טנייה ."אקיער

 טימרעדניא ;םיבושי עשידיי עסיורג ןאד
 "יורג רעד ןַארַאפ זיא גרַאב ןֹופ עוּפש ןופ
 הפיח ןופ לײט-טָאטש רעשידיי רעס

 ןַארַאפ ךיוא זיא סע ואוו ,"למרכה רדה,
 זיא ךיוא ;םוקינכעט רעשיאערבעה רעד

 לַאטרַאװק רעשידיי רעד ןַארַאפ ייברעד
 ךיוה רעד ןיא גרַאב ןפיוא "ןנאש הונ,

 "ףלדרוו, ,"יברעמ למרכ,, ןַארַאפ ןענעז
 תורעי, ,"לאומש תזוחא, ,('אידרעוו;)
 ןפיוא ןענעז סע .ערעדנַא ןוא ?למרכה

 יד ןופ רעפרעד עכעלטע ןַארַאֿפ למרכ
 ,ןזורד

 -ראפ םוצ טפַאשלעזעג עשידי ל8רכ
 טעדנירגעג ןייו:לארשייץרא ןופ ףיוק

 -ץרא ןופ ןייוו רעד טסייה ןופרעד 6

 . ,"ץייו-למרכ,, ןײמעגלַא ןיא לארשי

 ,"רדס,, עז ספ"כ

 טרעו שמוח ןיא ,(גנודיינשרַאפ ת"רכ
 ןפארטש יד ןופ רענייא סלַא טכַארבעג

 טָאבעג סטָאג ףףיוא ןייז רבוע רַאפ
 -רָאֿפ "הימעמ איחה שפנה התרכנו;
 דעומ ארמג יד .,(קלָאפ ןופ ןרעוו ןטינש

 זַא ,טניימ רעטרע ערעדנַא ןוא ח"כ ןטק
 -ָאד יד :גנוי ןברַאטש טעװו שטנעמ רעד
 ןיא יז ןוא ,"תוכ,, טסייה ףָארטש עקיז

 (ןגָאלשעג ןגירק) תוקלמ ןופ רערעווש

 .טױט) "התימ, ןופ רעטּכײל רעבָא
 זיא רענייא ביוא ;ןשטנעמ ךרוד ףארטש
 רע ףרַאד הריבע-תרכ ַא ףיוא גגושב רבוע
 ןיא הנשמ יד :תאטח ןברק ַא ןעגנערב
 ,תוריבע 26 סיוא טנכער תותירכ אתכסמ
 .תרכ טמוק סע עכלעוו רַאפ

 דוד ןופ טיילרעטילימ יתלפו יתרכ
 תוכרב ארמג יד ;('ח 'ב לאומש) ךלמה
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 ןטימ ןדניברַאפ סָאד ליוו 'ד

 ."םימותו

 "לב. עז םירשכ

 לָאמ עכעלטע טרעװ שמוח ןיא ףֹושכ
 ןעמענראפ טינ רָאט ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא
 טרעװ ח"י םירבד ןוא ;ףושיכ טימ ךיז
 םימסק םסוק -- ךב אצמי אל, טגָאזעג

 טגָאז ב"כ תומש ;ףשכמו שחנמ ןנועמ
 ןזָאל טינ טטלָאז) "היחת אל הפשכמ , ןָא

 -עג ןענעז םיפשכ יד ;(הפשכמ ַא ןבעל

 "רעד רעד יװ ,ןטרָאס ענעדישרַאפ ןעוו
 ,סיוא טנכער שמוח ןיא קוסּפ רעטנָאמ
 -כוז עז) "ינועדיו בוא; ךיוא ייז ןשיװצ
 ןופ רוּפס ןטנַאקַאב ןופ ;('בוא,, טרָאװ
 ךיז ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,ךלמה לואש

 'א לאומש) בוא תלעב רעד ייב ןגערפנָא
 ןטלַאהעג טָאה ןעמ זַא ,ןעז וצ זיא (ח"כ

 טינ רָאט ןעמ רָאנ ,ָאי טקריוו ףושיכ זַא
 טרעװ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא .ןָאט

 ןרעו סע ןוא ףושיכ ןגעק טנראוועג ליפ
 .םיפשכמ ןגעוו תוישעמ ירוּפס טכארבעג

 ,טגָאז ז"י ן'רדהנס ןיא ארמג יד ןוא

 ןענעק ןפרָאדעג ןבָאה ןירדהנס יד זַא

 ,"ןבױלגרעבַא טרָאװכוז עז --- ףושיכ

 -- .הפירטג, עז רשכ
 ךיוא ןרָאװעג זיא "רשכ,,

 ףיוא סױרַא ןבעג םינבר סָאװ ,שינעגייצ

 ןעמ ןוא רשכ ןענעז ייז זַא ,ןכַאז עסיוועג

 ןרָאװעג ךיוא זיא ןופרעד .,ןסע ייז געמ

 "רשכ טסייה סָאד ,"ןערשכ,, טרָאװ סָאד

 -עמ גישיילפ ַא ףיוא ןעוו לשמל ;ןכַאמ

 ַא טצירּפשעגפױרַא טָאה סעפעג ןלַאט

 "ןרשכ, בר רעד טסייה ,ךלימ ןּפָארט

 ןיא סע ןגיײלניירַא ךרוד ,סעפעג סָאד
 -אב טרעװ ןטסײמַא ;רעסַאװ קידעכָאק
 ןעוו ,חסּפ רַאפ "ןרשכ,, טרָאװ סָאד טצונ
 -םוי ףיוא ץמח ןופ ןסעפעג טרשכ ןעמ
 ןכַאמ רשכ, ךיוא טגָאז ןעמ .קידבוט
 שיילפ סָאד טצלַאז ןעמ ןעוו ,"שיילפ
 ."הפירט., עז -- .ןיד ןטיול

 םירוא,

 טרָאװ ןופ

 תובותכ--םידשכ

 | ַא ,"רשכח;

10 

 ,ךינת, עז שרוקה יבתכ

 -וקָאד ןכעלטפירש ןופ ןעמָאנ הבותכ
 םייב יורפ רעד טיג ןַאמ רעד סָאװ טנעמ

 "נייא ןרעוו טנעמוקָאד ןיא ;ןבָאה הנותח

 ןַאמ רעד סָאװ ,ןטכילפ עלַא יד ןבירשעג
 ,יורפ ןייז וצ גוצַאב ןיא ךיז ףיוא טמענ

 טָאה יורפ יד סָאװ רעטלעג יד ךיוא יו
 יז לפיוו ךיוא ןוא ,טכַארבעגנײרַא םיא

 רע ןעוו לַאפ ןיא טלעג ןעמוקַאב ףרַאד .
 ןיא ,הנמלא ןַא טרעוו יז רעדָא ,ריא טג

 ךיא סע טרעװ ז"יק תומבי ארמג רעד

 תובותכ ארמג יד ."הבותכ רפס,, ןפורעג
 טבעלעג) חטש ןב ןועמש זַא ,טגָאז ב"פ

 רדנסכלא ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי ןיא
 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא ךלמה יאני
 טָאה (גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 ,הבותכ ַא ןבעג וצ הנקת יד טריפעגנייא
 יד טכַארבעג ןרעװ תובותכ תוינשמ ןיא
 ןלאפ יד ךיוא ןוא הבותכ רעד ןופ םיניד
 ןעמוקַאב ןיא קידלוש יורפ יד ןעוו

 טינ ריא טמוק רעבירעד ןוא טג םעד

 הבותכ רעד ןופ חסונ רעד .הבותכ ןייק

 רעד .ךַארּפש רעשיאעמַארַא רעד ןיא זיא
 ןופ טמַאטש לאנגירָא-הבותכ רעטסטלע
 ןט10 ןופ ("הזינגג; עז) "?הזינג, רעד

 -גייועג טרעוו הבותכ יד .טרעדנוהרָאי
 ןישודק רדסמ ןכָאנ טנעיילעגרָאפ ךעל
 .רד ןופ ןַארַאפ זיא שידיי ןיא --- ,ןייז

 "עג ריא ןיא הבותכ יד, רעטסַאג השמ
 ."גנולקיװטנַא רעכעלטכיש

 רדס ןיא תוינשמ אתכסמ תובותכ
 "ות ןַארַאפ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,םישנ
 -טנַא :ימלשורי ןוא ילבב ארמג ןוא אתפס
 םיניד יד טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 13 טלַאה

 ןופ ןטכילפ עקיטייזנגעק יד ןוא תובותכ
 זיא תובותכ ארמג יד .בייוו ןוא ןַאמ
 ,תובישי יד ןיא ןרָאװעג טנרעלעג ליפ

 ןעמ :תוטיש ערעווש ךס ַא טָאה יז לייוו

 ."ס"ש ןיילק,, ןפורעג ךיוא ריא טָאה
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 לייט ןטירד םעד ןופ ןעמָאנ םיבותכ
 -הת ,תור םירפס יד טלַאהטנַא ,ך"נת ןופ

 םירישה ריש ,תלהק ,ילשמ .,בויא ,םיל

 ירבד ,הימחנו ארזע רתסא לאינד ,הכיא
 . ןעמָאנ םעד ;(ד"י ארתב אבב) םימיה

 ! "ות ,הנשמ ןיא ןעמ טפערט ?םיבותכ;,,

 םיבותכה לכ, 'ג םידי) ארמג ןוא אתפס

 "ותכ לש ןרדיס,, ך"י ארתב אבב ,"שדוק

 "יא יד ;ך"נת ןופ לייט ַא סלַא ("םיב

 ,הרות ןפורעגנָא ןרעוו ןלייט ייווצ עקירעב

 ןוא ,ךארּפש רעשיכירג רעד ןיא ;םיאיבנ

 עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןיא ךיוא ןופרעד

 -איגאה,,/ ןפורעג םיבותכ ןרעוו ,ןכַארּפש

 ."ךי'נת,, טרָאװכוז עז ;"ןפַארג

 "ותכ עטצעל יד, םינורהא םיבותלכ
 ךיוא ייז ןעמ טפור ןשיכירג ןופ ;"םיב

 םיבותכ,/ ןעמָאנ םעד טימ .?ןפירקָאּפַא,

 -פס עשידיי יד ןעמ טנכייצַאב "םינורחא

 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סָאװ ,םיר

 ןענעז ןוא ,שדקמה תיב ןט9 ןופ טייצ רעד

 יד ;ך"נת ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא טינ

 רעסיורג ַא עכלעװ ןופ ,םירפס עקיזָאד

 -ערבעה ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא לייט

 ,ןעגנוצעזרעביא ןיא ןבילבעג ןענעז ,שיא

 ןיא ךיוא יװ ,ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא

 -עבַא-טלַא) ןכַאוּפש עשילַאטנעירָא לייט

 םיבותכ; עקיזָאד יד וצ ,(שיריס ,שיניס

 "ומשח,, ,אריס ןב רפס ןרעהעג ?םינורחַא

 רפס ,"תידוהי, ,"המלש תמכח., ,"םיאנ

 רפס .,"םיטבשה תואווצ, ,"םילבויה.,

 ,םימכח עשידיי יד .ערעדנַא ןוא "ךונח,

 ןוא ך"נת םעד ןסָאלשעג ןבָאה עכלעוו

 עקיזָאד יד ןופ ענייק ןעמונעגניירַא טינ

 -ישרַאפ טַאהעג ןבָאה ,םינורחא םיבותכ

 -עג סע ןבָאה ייז סָאװרַאפ ןטנורג ענעד

 םינורחא םיבותכ יד ןופ לייט ַא ןיא .ןָאט
 .-ץיציפָא יד ןגעק ןעגנוניימ ןעוועג ןענעז

 רפס) ןעגנונימ עשידיי עזעיגילער על
 הנשמ רעד ןיא .(ערעדנַא ןוא םילבויה
 -עג םינורחא םיבותכ עקיזָאד יד ןרעוו
 אנת רעד ןוא "?םינוציח םירפס,, ןפור
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 סע רעװ זַא טגָאזעג טָאה אביקע יבר

 םלועל קלח ןייק טינ טָאה ייז ןיא טנעייל

 ןיא ארמג רעד ןופ ;('צ ןירדהנס) אבה

 רפס סָאד ךיוא זַא ןעז וצ זיא 'ק ןירדחנס
 יד וצ טנכערעגניירא טרעוװו אריס ןב
 ןבָאה םימכח ערעדנַא .םינוציח .םירפס

 יד ןיא ןענעײל וצ טכַאמעג ריתמ ַָאי

 "חא םיבותכ ןופ לייט .םינורחא םיבותכ

 "עה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז םינור

 ,גיצּפייל) לעקנערפ ליקעז ךרוצ שיאערב

 -לת ןיא ןענישרעד זיא סנטצעל ;(0

 -טפַאשנסיװ רעמ ,ערעכעלטנירג ַא ביבא
 -ורחא םיבותכ ,, ןופ גנוצעזרעביא ערעכעל

 -וצחה םירפסה) שיאערבעה ןיא ?םינ

 -אב רעד טימ אנהכ םהרבא ךרוד ("םינ

 רעד וצ :;עטנרעלעג ייד ַא ןופ גנוקילייט
 -נייא ןבעגעגוצ ןענעז עבַאגסיױא רעקיזָאד

 ןיא םיטרפ .רפס ןדעי ןגעוו ןעגנוטייל

 / יד עז -- .עבַאגסיוא-אנהכ רעד וצ אובמ

 יוװ ,םירפס ערעדנוזַאב יד ןופ רעטרעווכוז

 !'ךונח, ,המלש תמכח, ,"אריס ןב;
 .ערעדנַא ןוא םילבוי,, ,"םיאנומשח,

 סָאװ (סעטקעס) תותכ יד ןגעו תותכ
 יד ייב עז ,ןדיי ייב ןענַאטשטנַא ןענעז

 ,םייסיא יו תותכ יד ןופ רעטרעווכוז

 -ער ,םיארק ,םיקודצ ,םישורּפ ,םידיסח
 ,םינורמוש ,יבצ-יתבש ,םרָאפ

 ןטוג ַא הבוט המיתחו הביתכ
 ַא (טעמתהחעג ןוא ןבירשעג ,ןיד קסּפ

 רענייא ךיז טשטניוו ןעמ סָאװ ,שטנואוו

 .רוּפכ םוי רעביא זיב לולא ןופ ןטייווצ םעד

 ?הבר אנעשוה, רעביא זיב לייט ייב

 רופכ םוי רעביא זיב הנשה שאר ןופ

 ;'הבוט המיתח רמג. ַא ךיז ןעמ טשטניוו

 ןענעװַאד ןכָאנ ,טכַאניב הנשה שאר

 בתכת הבוט הנשל, ךיז ןעמ טשטניוו

 "עג וטסלָאז רָאי טוג ַא וצ) "םתחתו

 םימי, עז -- .(ןרעוו טעמתחעג ןוא ןבירש

 ."הנשה שאר ,, ,"םיארונ
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 ,ך"נת ןיא קלָאפ ןופ ןעמָאנ םיתכ
 תפי ןופ ןוז םעד ןוי ןופ ּפָא טמַאטש
 -רעד טניימעג טָאה ןעמ ;(י תישארב)
 רעקלעפ עשיכירג יד ןופ םענייא טימ
 ןיא לזניא ןַא ףיוא טניואוועג טָאה סָאװ
 טימ ךיז ןעמונרַאפ ןוא םי ןשידנעלטימ
 רעד זיא סָאד זַא טביולג ןעמ ;רחסמ
 סע לָאז סויואלפ טול :אטערק לזניא

 ,(ןרעּפיצ) ןיסירּפק ןייז

 רפס םעד ףיוא (1 -- .(ןיורק רתכ
 טפור ןעמ ןוא ןיורק ַא ןָא ןעמ טוט הרות
 -רעוו יד וצ גנוטיידנָא ןַא ,"רתכ,, ריא
 רתכ, 'ד תובא הנשמ רעד ןיא רעט
 טרעװ הלבק רעד ןיא (2 -- ."הרות
 -יפס עטסכעה יד סלַא טכַארטַאב "רתכ;.
 דרפס חסונ ןיא (8 -- ."הלבק,, עז :הר
 תבש ןעמ טגָאז ,םידיסח ךרוד ןעמונעגנָא
 ףסומ ןופ השודק רעד ייב בוט-םוי ןוא
 ."רתכ,

 יו



 -עה ןיא בַאטשכוב רעט12 (דמל) 5
 "יצ סלַא :תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיאערב

 רעשידרפס רעד ןיא ;30 'ל יד זיא רעפ

 טקירדעגסיוא דמל יד טרעוו ךארּפשסיוא

 ,ךייוו

 "אל, זיא שיאערבעה ןיא ןאל ,אֹל
 ןענעז ןופרעד ןוא ,"טינ, שטייט רעד

 -עגסיוא שמוח ןיא ןטָאברַאפ עלַא טעמכ

 יד ןיא יװ ,"אל, טרָאװ ןטימ טקירד

 טינ טסלָאז) חצרת אל :תורבדה תרשע
 -שמ רעד ןיא .רעטייוו ױזַא ןוא ,(ןדרָאמ
 ןטָאברַאפ יד רעבירעד ןרעוו ארמג ןוא הנ

 טינ טסלָאז) "השעת אל, ךיוא ןפורעגנָא

 תוכמ) ,"ןיװַאל ,ואל, ךיוא ןוא (ןָאט

 ןָא טפור לָאמלײט ;!(ערעדנַא ןוא גיי

 רַאפ הריבע  ַאזַא רָאנ "ואל,, ארמג יד

 ,(ןגָאלשעג) תוקלמ טגירק ןעמ עכלעוו

 רַאפ ,"תותירכ, ןופ דישרעטנוא ןיא

 "רַאפ "התימ,, ןוא ,תרכ טמוק סע עכלעוו

 ןיא -- .ףָארטשי-טױט טמוק סע עכלעוו

 אל; קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא שידיי

 -רעטנוא ליוו ןעמ ןעוו ,"ףלַא ןַא טימ

 "רעטנוא ידכ ,"טינ/ םעד טסעפ ןכיירטש

 ַא טימ "ול, ןשיאערבעה ןופ ןדיישוצ

 ."םיא וצ,, שטייט רעד זיא סָאװ ,(ווָאװ) 'ו

 "לבי; עז ---

 עטייוצ יד ,ןלױּפ ןיא טָאטש ןרָאל
 ןיא הלהק עשידיי (עשרַאװ ךָאנ) עטסערג

 ךורבסיוא םעד רָאפ טַאהעג טָאה ,ןלױּפ

 -יוט 220 ייב 1039 ןיא המחלמ רעד ןופ

 -לעפַאב רענײמעגלַא ןַא ףיוא ןדיי טנז

 ;תושפנ טנזיױט 700 ךרעל ןופ גנורעק

 ,סעיצוטיטסניא עשידיי ליפ טגָאמרַאפ

 ןיא :םויזַאנמיג עשיאערבעה ,ןלוש ,הלהק

 רעזדָאל עלַא טעמכ ןענעז המחלמ רעד

 יד ךרוד ןרָאװעג טרעדרָאמרעד ןדיי

 .םיחצור עשטייד

 ,וניבא בקעי ןופ בייוו עטשרע סָאד האל
 שמוח ןיא :ימרַאה ןבל ןופ רעטכָאט

 בקעי יװ טלייצרעד טרעוו ט"כ תישארב
 סהאל בייוו ַא רַאפ ןעמענ טלָאװעג טָאה

 טָאה ןבל רָאנ ,לחר רעטסעווש ערעגניא

 ;ןהאל ןבעגעג םיא ןוא טראנעגּפָא םיא

 ,ןבואר יז 6 ןבקעי וצ ןריובעג טָאה יז

 ,ןלובז ןוא רכששי ,הדוהי ,יול ,ןועמש

 יד ןשיוװצ :הניד רעטכָאט ןייא ןוא
 יד סלַא טנכערַאפ האל טרעוו תוהמא

 תוכרב) האל ,לחר ,הקבר ,הרש ,עטצעל

 -עג האל זיא עיצידארט רעד טיול ;(ז"ט

 "כמה תרעמ רעד ןיא הרובק וצ ןעמוק

 .ןורבח ןיא הלּפ

 טָאה ,םי ןשיטלַאב םייב דנאל עיווטאל
 "לַא ןַא ףיוא ןדיי טנזיוט 100 ייב טַאהעג

 ;רעניואוונייא ןאילימ 2 ןופ לָאצ רעניימעג
 .טפיוה רעד ןיא טניואוועג ןטסײמַא

 -טָאל ןיא ןענױַאװ ןדיי יד ;עגיר טָאטש
 ןסייהעג טרעדנוהרָאי ןט16 טניז עיוו

 ַא טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא ;?דנַאלרוק,

 "וגא ןוא םזינויצ ןופ גנוגעוװַאב עקרַאטש

 -וגא, שידיי ןיא ןענישרעד ;לארשי-תד
 -חלמ רעד ןיא --- ,"טנייה,. גנוטייצ-"הד
 דנַאלסור ןגעק דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ המ
 "עג ןעמונרַאפ עיװטַאל זיא ,1941 רעמוז
 ,רעטילימ ןשיטסירעלטיה םעד ךרוד ןרָאװ
 -עגמוא טרָאד ןענעז ןדיי עלַא טעמכ ןוא

 ,ןטסירעלטיה יד ךרוד ןעמוק

 עשידיי עטמירַאב (יודנַאל) אדנאל
 ,ןלױּפ ,ןעמהעב ,דנאלשטייד ןיא עילימַאפ

 ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןבעגעגסיױרַא

 רעד ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו ןַארַאפ
 גרעבדירפ ןופ רפס סָאד עילימַאפ-אדנאל

 טרופקנארפ) "םתוחּפשמל אדנל ינב;

 -- דָארב ןיא 1850 ,דערפלא -- .0

 "ידי רעד ןופ רעשרָאפ ,(ןיוו ןיא 82
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 -סטרובעג ןט78 ןייז וצ ;ךַארּפש רעש
 -נַאל, ַא ןבעגעגסױרַא "ָאװיי, טָאה גָאט

 ַא ןַארַאפ זיא סע ןכלעוו ןיא ,"ךוב-יוד

 -רַא סיודנאל ןופ המישר עשיפַארגָאילביב

 ןריובעג) הדוהי יבר ןב לאקזחי -- ,ןטעב
 -- עטּפַא ןיא ,1715 ד"עת ןושח ח"י

 ןיא 1708 ג"נקת רייא ז"י ןברָאטשעג
 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ,קסוּפ ,בר ,(גארּפ
 -וצ ;"הדוהיב עדונ, רפס-טּפיוה ןייז ןופ

 ילאּפמאי ןיא בר ןעוועג רע זיא טשרע
 בר ןעוועג רע זיא 1785 ןופ ;(עיצילַאג)

 טריפעגנָא ךיוא טרָאד טָאה רע :גארפ ןיא

 -לת ענייז ןוא הבישי רעסיורג ַא טימ

 עטנַאקַאב רעטעּפש ןעוועג ןענעז םידימ

 דוד יבר ,סעלקעלפ רזעלא יבר יוװ ,םינבר

 "עג ךיוא טָאה רע :ערעדנַא ןוא שטייד

 "יו ענײמעגלַא ןופ תועידי עסיוועג טָאה

 "סיוא ךיוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןטפַאשנס

 ףמַאק םעד ןיא ;ןשרד סלַא טנכייצעג

 בקעי יבר ןופ ץישעבייא ןתנוי יבר ןגעק

 ןענַאטשעג אדנאל לאקזחי יבר זיא ןידמע

 זיא רע .ןתנוי יבר ןופ טייז רעד ףיוא

 תודיסח ןגעק ייס ףרַאש ןטערטעגסױרַא

 רע !:הלכשה סנָאסלעדנעמ ןגעק ייס ןוא

 ףױא המכסה ןייז ןבעגעג רעבָא טָאה

 ןענעז םירפס ענייז ;"ןונבל ןיי, סלזייוו

 ןיא 'הדוהיב עדונ,; תובושתו תולאש

 "היח שפנל ןויצ, :;תורודהמ  ייווצ

 לוגד, :תורמג עכעלטע ףיוא (ח"לצ)

 שרוד, :ךורע ןחלש ןפיוא תוהגה "הבברמ

 :ערעדנַא ןוא לוּפלּפ ןיא תושרד 'יןויצל

 זַא טגָאזעגנָא רע טָאה האווצ ןייז ןיא

 ןפורנָא טינ םידּפסה יד ןיא םיא לָאז ןעמ

 ןעיוב טינ לָאז ןעמ ןוא דיסח ןוא קידצ

 י"קעװַא רָאנ ,רבק ןייז ףיוא להוא ןייק

 ןגעוו ;ןייטש-הבצמ ןכַאפנייא ןַא ןלעטש

 "עמאק ןופ עיפַארגָאיב ַא ןַארַאפ זיא םיא
 ."רודה תפומ,, ראהל

 ןוא דנַאלגנע ןופ טָאטשטּפױה ןָאדנָאל
 ךיז ןעניפעג ןדיי :עירעּפמײא רעשיטירב
 רענײמעגלַא ןַא ףיוא) טנזיוט 200 ךרעל

 רעשידיי רעד ;(ןָאילימ 9 ךרעל ןופ לָאצ
 ןיא ןיוש ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןיא בושי

 -עגרָאפ זיא 1290 ןיא ;טרעדנוהרָאי ןט1

 רעד טימ זיא 1626 ןיא ;שורג רעד ןעמוק
 -עג לארשי ןב השנמ יבר ןופ העּפשה
 ןופ הלהק עשידיי יד ןרָאװעג טעדנירג
 זיא ןָא טלָאמעד ןופ ;ןדיי עשיזעגוטרַָאּפ
 "טננייא ןָאדנָאל ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד

 עטכישעג יד סָאװ עבלעז סָאד טעמכ ךעל

 טרָאװכוז עז -- .דנאלגנע ןיא ןדיי ןופ
 ,?דנַאלגנע,

 עשידי סָאד טֿפַאשטריװדנַאל
 ןופ ייס ,ןטייצ עטלַא יד ןיא טָאה קלָאפ

 ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש ייס ,ך"נת

 ןיא טקיטפעשַאב ךיז ,שדקמה תיב ןט2
 -דנַאל טימ לייט ןטסערג ןיא לארשי-ץרא

 תוכרב עלַא יד ,טעברַא-דרע ,טּפַאשטריװ
 "עז (ערעדנַא ןוא ו"כ ארקיו) שמוח ןיא

 טעװ דרע יד ,ןגער ןייג טעוו סע זַא ,ןענ
 ךס ַא ןטכורפ עטוג ,תואובת עטוג ןבעג
 ,המורת יו ,הרות רעד ןיא תווצמ יד ןופ

 ןענעז ,האפו החכש ,טקל ,הטימש ,רשעמ

 רעד :טפַאשטריװדנַאל ןופ טיבעג ןפיוא
 זיא דנַאל ןיא ֹור ןוא קילג ןופ לאעדיא

 ,"ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא;
 ןייז ןוא םיוב-ןביורט ןייז רעטנוא רעדעי

 עבלעז סָאד .(ה 'א םיכלמ) "םיובנגייפ
 ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא
 ,ךוב ןייז ןיא סויוואלפ ףסוי ;שדקמה תיב
 -פעשַאב ןדיי זַא ,טגָאז "ןאיּפא ןגעק,
 -דרע טימ ךעלסילשסיוא טעמכ ךיז ןקיט

 ןיא טבעלעג טָאה סויוואלפ ןוא ,טעברַא
 ןיא ךיוא .ינש תיב ןברח ןופ טייצ רעד
 זיא ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ טייצ רעד
 -עג ןענעז ןדיי לָאצ עסיורג ַא זַא ,ןעז וצ
 "שמ יד ;טעברַא-דרע טימ ןעמונרַאפ ןעוו

 רעד ןיא םיניד עלַא יד ,םיערז רדס תוינ
 תורמג ערעדנַא ןוא ארתב אכב ארמג |

 ,רעדלעפ ןרידנערַא ,רעדלעפ ןפיוק ןגעוו

 ,לארשי-ץרא ןיא ייס ןדיי יד זַא ,ןזייוו

 ןטסערג ןיא ןעוועג ןענעז לבב ןיא ייס
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 םיאנת ליפ ךיוא .רעטעברַא-דנַאל לייט

 "רּפ רעייז ןגיוצעג ןבָאה םיארומַא ןוא

 ןיא טשרע .טפַאשטרױװנַאל ןופ הסנ

 -אב ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה רעטלאלטימ

 -ָארייא לייט ןיא ןדיי ףיוא תורזג ןזייוו

 ןבָאה טינ ןרָאט ייז זַא ,רעדנעל עשיאעּפ

 ןדיי ןענעז םורַא ױזַא ןוא ,דרע ןייק

 ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא זייווכעלסיב

 ףיורעד קידנקוק טינ רעבָא .טעברַא-דרע

 ןיא טייצ רעיינ רעד ןיא ךיוא ןדיי ןבָאה

 טימ ךיוא ןעמונרַאפ ךיז רעדנעל ליפ

 ןיא ןדיי לָאצ יד ןוא ,דרע יד ןטעברַאַאב

 ןוא ןראגנוא ,עיצילַאג ,עניארקוא ,ןליױּפ

 -ַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל ערעדנַא
 א ןעוועג זיא טעברַא-דרע טימ טקיטפעש

 רעטסערג טייו רעד רעבָא .עדנטײדַאב
 -עלע רעשיטָאטש ַא ןעוועג זיא ןדיי לייט

 זיא טרעדנוהרָאי ןט19 עדנע ןיא .טנעמ
 ַא ןדיי ייב ןעמוקעגרָאפ טּפיוהרעביא
 -יטָאטש וצ גוצַאב ןיא גנורעדנע עסיורג
 -טנַא ןענעז סע ןוא ןעגנוקיטפעשַאב עש
 וצ ןדיי ןריפוצקירוצ ןעגנוגעװַאב ןענַאטש
 -ידיי לָאצ עסיורג ַא .טפַאשטריװדנַאל

 -ָשז סעינָאלָאק עכעלטפַאשטריװדנַאל עש

 עניטנעגרַא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענ
 עבלעז סָאד ;(א"קי) שריה ןַארַאב ךרוד

 -רַאפ עשידיי טלקיװטנַא ךיוא ךיז טָאה

 םעד .עדַאנַאק ,עקירעמַא ןיא יירעמ
 -וצ רעד טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןטסערג

 ןיא טפַאשטריװדנַאל וצ ןדיי ןופ רעקיר
 -ָאק ןיא ןדיי לָאצ יד ואוו ,לארשי-ץרא

 ןופ טנעצָארּפ 80 ייב זיא טעברַא-סעינָאל

 ןגעוו --- ,דנַאל ןיא ןדיי לָאצ רעצנַאג רעד
 רעטרעווכוז .ערעדנוזַאב יד ןיא עז םיטרּפ
 "לארשי - ץרא,/ ,?עניטנעגרַא ,/ ,"אקיי
 .ערעדנא ןוא

 (1864--1825) דנַאנידרעפ ,לַאסַאל
 "שטייד ןיא רעריפ-רעטצעברַא רעטמירַאב

 -רָאפ ,ןַאמסטּפַאשנסיװ רעקיטײזלַא ,דנַאל
 עיפָאזָאליפ רעשיכירג רעטלַא ןופ רעש
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 טילקארעה ןופ עיפָאזָאליפ יד, :ךוב)

 ,סקרַאמ לרַאק ןופ רבח ,("ןלעקנוט םעד

 -רעטעברַא רעד ןופ רעפעש רעשיטקַאפ
 ףמאק טריפעג ,דנאלשטייד ןיא גנוגעװַאב

 בילוצ) לעוד ַא טאהעג ;ןקרַאמסיב ןגעק

 ןשינעמור ןטימ (ךאזרוא רעשיטנאמָאר ַא
 "עג טרעדנואוורַאפ ןוא ץיװָאקַאר ףארג
 "וקעג ;ןברָאטשעג געט 8 ךָאנ ןוא ןרָאװ

 ןימלע תיב ןשידיי ןפיוא הרובק וצ ןעמ

 ךיז םינינע עשידיי טימ ;אלסערב ןיא
 -ַא ךיז טנגוי רעד ןיא ;ןעמונרַאפ קיניײװ

 ַא ןפַאש ןגעוו רענעלּפ טימ ןגארטעגמור

 ,לארשייץרא ןיא הכולמ עשידיי

 ."גרעבמעל , עז בבל

 -ארב) הקבר ןופ רעדורב ימראה ןֿבל
 לחר ןוא האל ןופ רעטָאפ ןוא (ד"כ תיש

 טָאה סע עכלעװ טימ ,(ט"כ תישארב)
 -עג טָאה ןבל ,וניבא בקעי טַאהעג הנותח

 טרעוו שמוח ןיא .םרא ןדּפ ןיא טנואוו
 ןבקעי טראנעגּפָא טָאה ןבל יװ טלייצרעד

 טָאה םיא ןופ ןפָאלנַא זיא בקעי ןעוו ןוא
 םיא טלָאװעג ןוא טגָאיעגכָאנ םיא רע

 טנרָאװעג טָאה טָאג רָאנ ,סטכעלש ןָאט

 ןייק ןבקעי ןָאט וצ טשינ םולח ןיא ןענבל
 שרדמ ןיא ;א'ל תישארב) סטכעלש

 לָאבמיס רעד סלַא טכַארטַאב ןבל טרעוו
 ,טײקשלַאפ ןופ

 רעשידיי רעד ןיא טָאה הנבל יד הנבל
 "יורג ַא ןלָאבמיס עזעיגליער ןוא עיגילער
 "דח ערעייז ןלייצ ןדיי יד ;גנוטיײדַאב עס

 זיא שדוח שאר ןוא ,הנבל רעד טיול םיש

 עיינ יד ךיז טזייווַאב סע ןעוו טלָאמעד

 ךֶא טגָאז ט"כ הכוס ןיא ארמג יד :הנבל

 -כעלש ַא זיא הנבל יוקיל ַא זיא סע ןעוו
 רעייז ַא זיא סע -- ,ןדיי רַאפ ןמיס רעט
 ,הנבל יד "ןייז ּוצ שדחמ,, גהנמ רעטלַא
 עטשרע יד ןיא ,שדוח ןדעי טסייה סָאד
 -ערג טרעוו הנבל יד ןעוו ,שדוח ןופ געט
 -עלטע ,ןסיורדניא סױרַא ןעמ טייג ,רעס
 -טנַא יד טגָאז ןעמ ןוא ,ןעמַאזוצ ןדיי עכ
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 רעד :תוליפת ןוא הכרב עדנכערּפש
 "םישדח שדחמ,, הכרב רעד ןופ טסקעט
 -דהנס ארמג רעד ןיא ןיוש ךיז טניפעג
 -ַאפ ןענעז םירפוס אתכסמ ןיא ;ב"מ ןיר
 יװ םיקוספ ןוא רעטרעוו ערעדנַא יד ןַאר

 ,ערעדנַא ןוא "ךרצוי ךורב,, ,"בוט ןמיס,
 לָאמ 2 ןעגנירּפש וצ גהנמ רעד ךיוא יו
 ךיא יוװ ױזַא, ןגָאז ןוא הנבל רעד ןגעק

 ןייק ריד ןָאק ןוא ריד ןגעק גנירּפש
 עניימ ןלָאז ױזַא ,ןָאט טינ סעטכעלש
 ןענָאק טינ סטכעלש ןייק רימ םיאנוש

 יח לארשי ךלמ דוד, ןגָאז סָאד ."ןָאט
 םירישה ריש ןופ םיקוסּפ יד ןוא ?םיקו
 םכילע ,םכילע םולש,, ךיז ןגָאז סָאד ןוא
 רעד ןטייצ ערעטעּפש ןופ זיא ,"םולש

 הנבל יד שדחמ זיא ןעמ זַא זיא ןיד

 ,שדוח םעיינ ןיא גָאט ןט7 ןכָאנ טשרע

 םעיינ ןיא געט 16 ןופ רעטעּפש טינ ןוא

 .רַאפ ןענעז הנבל שודיח טימ .שדוח
 :ןעגנוביולג - סקלָאפ ענעדישרַאפ ןדנוב
 ןמיס ַא זיא הנבל יד שדחמ זיא סע רעוו
 ןברַאטש טינ שדוח םעד טעװ רע זַא

 שדחמ ןכָאנ ןשַאט יד סיוא טלקָאש ןעמ

 ,הנבל יד ןייז

 וצ גרעב ןופ טייק ַא ןופ ןעמָאנ ןֹונבִל
 טרעוו ,עיריס ןיא ,לארשי-ץרא ןופ ןופצ

 "ןונבל,, ןעמָאנ רעד ;ך"נת ןיא טנָאמרעד

 ףיוא לייוו ,סייוו ,"ןבל, טרָאװ ןופ זיא
 גרעב יד ןופ ןציּפש-גרעב עטסכעה יד

 ונבר השמ ןעוװו .יינש קידנעטש טגיל
 רע זַא ,טָאג וצ ןטעבעג ('ג םירבד) טָאה
 "שי-ץרא ןעז ןוא ןדרי םעד רעבירַא ליוו
 בוטה רהה, טנכערעגסיוא רע טָאה לאר
 טרעװ 'ה 'א םיכלמ ןיא ;"ןונבלהו הזה
 טיובעג טָאה ךלמה המלש זַא ,טלייצרעד
 רעמיױבנענַאט יד טימ שדקמה תיב סָאד
 א"י עשוהי ןיא ;ןונבלה יזרא ,ןונבל ןופ
 ןופ סנסופוצ טגיל סָאװ לָאט רעד טרעוו
 יד ;"ןונבלה תעקב, ןפורעגנָא גרעב יד
 רעטרע ערעדנַא ןוא ו"נ ןיטג ןיא ארמג
 ןיא טָאה שדקמה תיב סָאד זַא ,טגָאז
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 עיריס ןיא -- ."ןונבל,, ןסייהעג לָאבמיס

 קילבוּפער ערעדנוזַאב ַא ןַארַאפ זיא
 "נַאמ ןשיזיוצנַארפ םעד רעטנוא ?ןונבל,

 טנזיוט 900 ייב טרָאד ןעניואוו סע ;טַאד
 ןטסירק לייט רעסיורג ַא ,רעניואוונייא
 ,ןדיי 4,000 ייב ייז ןשיווצ

 ןלייצ םוצ גָאט רעט38) רמועב נל
 רעד זיא סָאד ,(רמוע ןופ הריפס יד

 גָאט רעד ;רייא שדוח ןיא גָאט רעט8
 ַא ,ארגּפד אמוי ַא רַאפ טנכערעג טרעוו
 ןופ םיגהנמ-רעיורט יד ;בוט-םוי רעבלַאה

 "ליג טינ םיא ןיא ןענעז געט-הריפס יד

 ןעייג רעדניק :תונותח טכַאמ ןעמ ;קיט
 ןַא זיא סע ףןלֹוש ןוא םירדח ןיא טינ
 סױרַא ןעייג רעדניק-רדח זַא ,גהנמ רעטלַא

 ,טָאטש רעד רעטנוא םידמלמ ערעייז טימ
 -ןוא-לייפ ןופ ןסיש ןיא ךיז טליּפש ןעמ
 .ןסע םוצ רעייא טימ ךיז טמענ ןעמ ,ןגיוב
 ןגעו טליצרעד עיצידארט עשידיי יד

 ."ראפ ןבָאה ןלָאז סָאװ ןעגנוריסַאּפ ייד ַא
 רעד טיול .גָאט ןקיזָאד ןיא ןעמוקעג
 יבר אנת רעד טָאה ב"ס תומבי ארמג
 ןוא םידימלת טנזיוט 22 טַאהעג אביקע
 ג"ל זיב חסּפ ןופ ןברָאטשעג עלַא ןענעז

 -צעה סרּפ דע, חסונ םעד טיול) רמועב

 "עגפיוא ייז ןבָאה רמועב ג"ל ןוא ,("תר

 "יימ ַא ןַארַאפ זיא סע ;ןברַאטש וצ טרעה
 -ַאּפ עקיזָאד יד ןדניברַאפ ליוװ סָאװ ,גנונ
 אבכוכ רב ןופ תומחלמ יד טימ ןעגנוריס

 "ייז ןוא אביקע יבר ןוא ,רעמיור יד ןנעק
 ,אבכוכ רב טימ ןעוועג ןענעז םידימלת ענ
 ןועמש יבר זַא ,ןָא ןבעג םילבוקמ יד --
 ,רמועב גייל ןיא ןברָאטשעג זיא יאחוי ןב

 יבר זַא ,עיצידארט-הלבק רעד בילוצ ןוא

 -ייה ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא ןועמש
 ג"ל טרעװ "רהז, רפס-הלבק ןטסקיל
 יברד אלוליה,, יד סלַא טרעייפעג רמועב
 יד זיא סרעדנוזַאב ;'יאחוי ןב ןועמש

 רבק סנועמש יבר ףיוא סיורג גנורעייפ
 ג"ל וצ ןעמוק סע ןיהואוו ,ןורימ ןיא

 "געל ליפ ןֹופ ןשטנעמ רעטנזיוט רמועב
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 למיוב טכַאניב ןָא טדניצ ןעמ ןוא ,רעד

 ןעמ ;כַאז ערעייט טנערברַאפ ןעמ ןוא

 ןוא טצנַאט ןעמ ."הקלדה, יד סע טפור
 ,תורימז ענעדישרַאפ ייברעד טגניז ןעמ
 טרעש ךיוא ;שיבַארַא ןיא ייז ןופ לייט

 עגנוי לָאמ עטשרע סָאד ּפָא טרָאד ןעמ
 "יה,, יד ?הקלח, סע טפור ןעמ ;רעדניק
 ןיא טנָאמרעד טרעוו ןורימ ןיא "אלול
 יו ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ ןטנעמוקָאד
 "ווכה רעש סלאטיוו םייח יבר ןיא ךיוא
 ,רמועב ג"ל שורד ,תונ

 -סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא םיקידצ ז"ל
 ןדעי ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוװ עדנעגעל

 סָאװ ,םיקידצ (ו"ל) 26 ןַארַאפ ןענעז רוד

 עקיזָאד יד ;טלעװ יד טייטש ייז ףיוא

 ןכַאמ ךעלרעסיוא ;םירתסנ ןענעז םיקידצ
 -יימ ,םיקידצ ןופ קורדנייא ןייק טינ יז
 ,תוכאלמ ילעב עטושּפ סָאד ןענעז סנטס

 ;דיײ-ספרָאד ַא ,רעדיינש ַא ,רעטסוש ַא
 "טנַא ייז ןרעו לַאפוצ ַא ךרוד ןעוו ןוא
 עדנעגעל יד .ייז ןדניוושרַאפ ,טקעד

 ה"מ הכוס ארמג רעד ףיוא ךיז טציטש
 "יקידצ אתישו ןיתלתמ אמלע תוחּפ אל;

 56 ןופ רעקיצניװ טינ טָאה טלעװ יד)

 א"כ "רהז ינוקית, ןיא ךיוא ;(םיקידצ

 ץוח ןיא םיקידצ ו"ל ןגעוו ןַארַאפ זיא

 ;לארשי-ץרא ןיא םיקידצ ו"ל ןוא ץראל
 טלייצרעד טרעוו םירפס עשידיסח יד ןיא
 יבר ,דימלת סדיגמ רעשטירזעמ םעד זַא

 ןעלמַאז ןרָאפמורַא טגעלפ ,סהרש בייל
 םענייא ןגעוו ,םיקידצ ו"ל יד רַאפ טלעג

 ,קידצ א טייהרענעטלאהַאב ןיא סָאװ
 ,"קיגווָאװ-דמל , ַא זיא רע זַא ,ןעמ טגָאז

 -ידיי עטלַא ,ןליוּפ ןיא טָאטש ןילבול
 1959 ןיא המחלמ רעד רַאפ ;הלהק עש
 ןַא ףיוא ןדיי טנזיוט 48 ייב טניואוועג
 122 ןופ רעניואוונייא לָאצ רענײמעגלַא
 טרעװ ןילבול ןיא ןדיי ןגעוו ;טנזיוט

 ;טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןיוש טנָאמרעד
 רעטנעצ רעד ןעוועג טרָאד זיא רעטעּפש

174 

 עברא דעו עז) "תוצרא עברא דעו,, ןופ

 טרעדנוהרָאי ןט17 - ןט16 ןיא ;'תוצרא
 יבר םינואג עטמיראב יד ןעוועג ןענעז

 המלש יבר ,אנכש םולש יבר ,קאלָאּפ בקעי

 (ם"רהמ) ריאמ יבר ,(ל"שרהמ) הירול
 םילודג יד ןופ ןלוש לייט ;ערעדנַא ןוא

 ערעייז ףיוא ןפורעגנָא ךיוא טנייה ןרעוו
 טרעדנוהרָאי ןט19 ביֹוהנָא ןיא ;ןעמענ

 ןופ יבר רעד ,קחצי בקעי יבר ןעוועג זיא
 ןיא םייבר ןעוועג ןענעז רעכַאנ ;ןילבול
 יו ,עיטסַאניד-"רעגייא, רעד ןופ ןילבול

 -פיוא זיא 1928 ןיא ;ןהכה קודצ יבר ךיוא

 ריאמ יבר בר םעד ךרוד ןרָאװעג טיובעג

 ןיא ;?ןילבול ימכח תבישי,, יד אריּפַאש

 -רַאפ רעלטיה טָאה 1989 ןופ המחלמ רעד
 ךס ַא טנגעג רענילבול רעד ןיא ןבירט

 טָאה ןוא עיכעשט ןוא ךיירטסע ןופ ןדיי

 ןיא ןפַאש וצ ןאלּפ ןגעװ ןדלָאמעג

 "רעזער ןשידיי, ַא טנעגעגמוא ןוא ןילבול
 סָאװ ,"דנאל שידיי, טשרמולכ ַא ;"טַאװ
 -געצנָאק רעסיורג ַא ןרָאװעג תמאב זיא
 ךָאנ רעד ןוא ,ןדיי רַאפ רעגאל-עיצארט
 טימ ןרָאװעג טרעדרָאמרעד ןדיי עלַא ןענעז

 "ייח סרעלטיה ךרוד םירוסי עכעלקערש

 ,תול

 בקעי עכלעוו לארשי-ץרא ןיא טָאטש ןול
 "לא תיב, ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה וניבא

 הטוס) ארמג רעד ןיא .(ח"כ תישארב)
 רעד טרעװ (רעטרע ערעדנַא ןוא ו"מ

 ןשטנעמ יד ואוו זול טָאטש ַא ןגעוו טלייצ

 ליו רעניא ןעו ןוא ,טינ ןברַאטש

 ןוא טָאטש ןופ סױרַא רע טייג ןברַאטש
 םיא ףיוא תומה ךאלמ רעד טָאה טלָאמעד
 ,הטילש

 ."רעדנעלַאק,, עז חול

 תומש שמוח ןיא ,(ןעלווָאט) תוחול
 -עג טָאה טָאג זַא .טלייצרעד טרעוו ד"כ

 גרַאב ןפיוא ןייגפיורא ונבר השמ ןסייה
 יד ןעמוקַאב רע טרעװ טרָאד ןוא יניס

 "װָאט ענרענייטש יד ) ?ןבאה תוחול,
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 טרעװ ב"ל תומש שמוח ןיא .("ןעל

 -וקענּפָארַא זיא השמ ןעוו זַא ,טלייצרעד
 עכלעוו ,תוחול יד טימ גרַאב ןופ ןעמ
 ,ןטייז עדייב ןופ ןבירשעגנָא ןעוועג ןענעז

 ןופ קרעוװ סָאד ןעוועג ןענעז ייז ןוא

 ןדיי יד זַא ,ןעזרעד טָאה רע ןוא ,?טָאג

 רע טָאה ,בהזה לגע םעד טכַאמעג ןבָאה
 תוחול יד טנעה ענייז ןופ ןפראוועגקעווַא

 ד"ל שמוח ןיא .ןכארבעצ ייז טָאה ןוא
 ןסייהעג טָאה טָאג זַא טלייצרעד טרעוו

 עיינ ייווצ (""ךל לסּפ,,) ןקַאהסיוא ןהשמ
 -נָא טעװ טָאג ןוא תוחול ענרענייטש
 סָאװ רעטרעװ עבלעז יד ייז ףיוא ןביירש
 ןופ לטיּפַאק ןבלעז ןיא .עטשרע יד ףיוא
 יד ףיוא זַא ,ןַארַאפ זיא תומש שמוח

 תרשע,, יד ןבירשעגנָא ןעוועג ןענעז תוחול

 שמוח ןופ טָאבעג ןעצ יד ,"םירבדה
 יד ןעמ טניימ סָאד זַא ןעמ טעז םירבד

 ןיא ןַארַאפ ןענעז סָאװ תורבדה תרשע
 ןעמ ,דומחת אל זיב יכנא ןופ 'כ תומש

 -לעוז ,"תוחול עטשרע,, יד טדיישרעטנוא

 עטצעל יד ןופ ,ןכארבעצ טָאה השמ עכ

 תוחול , ייז ןסייה 'ט םירבד ןיא .תוחול
 "עג טרעװ 'י םירבד ןיא ןוא ,"תירבה

 ןיא ןגעלעג ןענעז תוחול יד זַא ,טגָאז
 ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא ;ןורא

 עז -- .תוחול יד ןגעוו תודגַא ןַארַאפ

 ."תורבדה תרשע;

 -לעוו ,וניבא םהרבא ןופ ןוז"רעדורב מןל
 םהרבא טימ ןעגנאגעג טשרעוצ זיא רעכ
 ייז ןבָאה ָאד ןוא ,לארשי-ץרא ןייק וניבא
 ךיז טָאה טול ןוא טלײטעגרעדנַאנַאפ ךיז

 ןעװ ,ג"י תישארב) םודס ייב טצעזַאב
 זיא טיירדעגרעביא ןרָאװעג זיא םודס

 -כעט 2 ענייז ןוא טול רָאנ ןרָאװעג לוצינ
 -רַאפ ףָארטש סלַא ,זיא בייוו סטול ;רעט
 ַא ןרָאװעג ,טָאטש רעד וצ ךיז ןקוקמוא
 ןוא טול ןופ ,(ט"י תישארב) ץלַאז קיטש
 -רעד שמוח רעד יװ ,ןענעז רעטכעט ענייז
 רעקלעפ ייווצ יד ןעמוקעגסױרַא ,טלייצ
 שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא ;באומ ןוא ןומע

 ,דנַאל ןצנַאג םעד רעביא

 -- .טול ןגעוו תודגַא ליפ ןַארַאפ ןענעז
 ַא ןעמ טזייו חלמה םי ןופ טייוו טינ

 -נעגעל רעד טיול זיא סָאװ ,ץלַאז גראב

 רוּפס םעד ןופ --- .טול ןופ בייוו סָאד עד

 -נָא סטול ןגעו ט"י תישארב שמוח ןיא
 -ידיי רעד ןענַאטשטנַא זיא ךיז ןרוכיש
 "טול יו רוכיש,, קורדסיוא רעש

 ןריובעג ,וניבא בקעי ןופ ןוז רעטירד יֹול
 שמוח ןיא ;(ט"כ תישארב) האל ןופ

 יױל יוװ טלייצרעד טרעװ ד"ל תישארב
 יד טיוטעג ןבָאה ןועמש רעדורב ןייז ןוא
 סלַא םכש טָאטש רעד ןופ רעניואוונייא

 -ייז ןופ גנוקידלַאװגרַאפ רעד רַאפ המקנ
 ןיא יול ןופ -- .הניד רעטסעוװש רע

 "סחוימ רעד ,יול טבש רעד ןעמוקעגסױרַא
 -עגּפָא ןבָאה סע ןעמעוו ןופ ,טבש רעקיד

 ןוא 'ו תומש) ןרהא ,ונבר השמ טמַאטש

 ךיוא ןוא ,םינהכ עלַא ךיוא םורַא ױזַא

 "אב טינ טָאה יול טבש רעד טייל עלַא

 + "שייץרא ןיא דנַאל רעדנוזאב ןייק ןעמוק

 לייוו ,דנַאל ןופ גנולייטנייא רעד ייב לאר
 (ג"י עשוהי) "הלחנ רעייז זיא טָאג;
 טעטש עסיוועג ןעמוקַאב ןבָאה ייז רָאנ

 טיירּפשעצ ,(םייולה ירע) ןעניואוו וצ

 םעד בילוצ

 ןייק ןעמוקַאב טינ ןבָאה םייול יד סָאװ

 ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,ןטעברַאַאב וצ דרע
 ,דנַאל ןיא תואובת עלַא ןופ לטנעצ ַא
 שדקמה תיב ןיא .(ח"י רבדמב) רשעמ
 ןבַאגפיוא ייוצ טַאהעג םייול יד ןבָאה
 -עג ןבָאה ,"םיררושמ,, ןעוועג ןענעז ייז
 "עג ,"םירעושמ,, ךיוא ןוא ,הריש ןעגנוז
 ערעדנַא ןוא ב"י הימחנ) ןריוט יד ןטיה
 -ַאְק יד ןופ לייט עסיורג ַא .(רעטרע
 ינב) םייול יד ןופ ןענעז םילהת ךעלטיּפ
 יד ןבָאה טנייה ךיוא .(ערעדנַא ןוא חרק
 םייב ןעגנונעכייצסיוא עסיוועג םייול
 ;םינהכ יד טנעה יד ייז ןשַאװ ןענעכוד
 טמוקאב הרות רפס םוצ ןפורפיוא םייב
 -ייוצ יד ןוא ןהכ רעד הילע עטשרע יד
 "יו יד טשדע ןוא ,יול רעד הילע עט
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 ך"נת יד -- .לארשי רעד תוילע ערעט

 -ישרַאפ ןופ ןענרעלסױרַא ןליוו רעשרָאפ

 קידנעטש זיא סע זַא ,רעטרע-ך"נת ענעד
 עכעלנייועג יד ןשיווצ ףמַאק ַא ןעוועג

 רעד ;םינהכ יד ןוא ,?יול ינב,, יד ,םייול

 ןייז לָאז ףמַאק ןקיזָאד ןופ רוּפש רעטשרע
 ,ןהכה ןױהא ןגעק חרק יול ןופ הקולחמ יד

 טפָארטשעג יי טָאה ונבר השמ ןוא
 סָאד .("ט רבדמב) ?יול ינב םכל בר,

 ןופרעד רוּפש ַא ןייז ךיוא לָאז עבלעז

 בהזה לגע םעד ןכַאמ ןופ רוּפס םעד ןיא
 ןרהַא ןעוו ,ב"ל תומש (בלַאק םענעדלָאג)
 יד ןוא ,לגע םעד טכַאמעג טָאה ןהכה

 ןענעז ןגעק ןעוועג ןענעז טָאװ עקיצנייא
 בעטרעװכוז עז -- .יול ינב יד ןעוועג
 ?הריש ,, ,?ױרשעמ ,, ,"םינהכ,

 -שי-ץרא ןיא ארומא ,יסיס ןופ ןוז יוֵל
 ןיא ;:אישנה הדוהי יבר ןופ דימלת ,לאר
 זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוו ג"נ הכוס

 ,לָאמנײא טָאה רע לייוו ,ןרָאװעג שנענ
 ןגער ןייק ןעגנאגעג טינ זיא סע ןעוו
 למיה ןיא ףױרַא טזיב,, :טָאג וצ טגָאזעג

 -גיק ענייד ףיוא תונמחר טינ טסָאה ןוא
 טפָא ןַארַאפ ןענעז תוכלה ענייז :?"רעד

 ,ארמג רעד ןיא

 ;"יוועל , ןעמָאנ-עילימַאפ יֹוֵל
 "יוועל,, טרָאװ

 ןיא ןריובעג) ג"בלר ,םושרנ ןב יול
 ,ףָאזָאליפ ,(1540 ןברָאטשעג -- 8

 טניואוועג ;םאנָארטסַא ,ך"נת ןופ שרפמ
 -אּפש ןבעל ,ךיירקנַארפ-ברעמ-םורד ןיא

 רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא טנַאקַאב ;עינ

 ןעמָאנ ןטימ טפאשנסיוו ןופ עטכישעג
 ןעוועג זיא רעטומ ןייז ;!סעדינָאסרעג,
 ןב השמ יבר) ן"במר ןופ רעטכָאט יד
 עכעלטע ןעוװעג רבחמ טָאה רע ;(ןמחנ

 סיורג ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,םירפס

 -געק ןופ ייס ןוא טניירפ ןופ ייס ןעזפיוא
 תומחלמ,, רעד זיא רפס-טּפיוה ןייז .רענ

 -יּפ,, ןייז ךיוא יו ,עיּפָאזָאליפ ףיוא * 'ה

 -בוז לז

 עכעלטע ןוא הרות ףיוא "ג"בלר שור
 -ייז ןיא ;םיבותכ ןוא םיאיבנ ןופ םירפס

 -יירד סיורא רע טגָאז םירפס עקיזָאד ענ
 עשידיי ערעדנַא עכלעוו ,ןעגנוניימ עטס

 -רוקיּפא סלַא טכַארטַאב ןבָאה רעקנעד

 טינ זיא טלעװ יד זַא ,טלַאה רע :;תוס
 ןופ רָאנ ,טינרָאג ןופ ןרָאװעג ןפַאשַאב

 ףָאטש-רוא ןקידנריטסיזקע-קיבײא ןַא
 יד זַא ,ךיא טלַאה רע ;(ילויה רמוח)

 יללכ; ןיא רָאנ זיא החגשה עכעלטעג
 ןגעקַאד ,טּפױהרעביא טלעװ רעד ףיוא

 ןדעי ףיוא החנשה ןייק ןַארַאפ טינ זיא

 ןדעי ףיוא ןוא שינעפעשאב םענלצנייא
 -עג רע טָאה טימרעד ;שטנעמ םענלצנייא

 זיא סע זַא קנַאדעג םעד ןריפכרוד טלָאװ

 ןדעי ןופ טייהיירפ עקידנעטשלופ ןַארַאפ

 ;(הריחב) ליו רע סָאװ ןָאט וצ שטנעמ
 "שפנה תראשה,, טגנַאלַאבנַא סָאװ ךיוא

 ןכָאנ המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא

 -געהנָא ןַא ןעוועג ג"בלר רעד זיא ,טיוט
 ,טסייה סָאד ,םזילַאוטקעלעטניא ןופ רעג

 ןיא המשנ ןופ טייקכעלברעטשמוא זַא
 רעד ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא רַאפ רָאנ

 ץוחַא ,"ןפַאשאב,, ךיז ןוא ןסיוו ןברָאװ

 לכש, םעד ךיוא ,המשנ רענעריובעג רעד

 יד .?המשנ ענעברָאװרעד, ַא ,"הנקנה

 -עגסױרַא ןבָאה ןעגנוניימ ענייז עקיזָאד

 ןס ַא ייב טפַאשרענגעק עפרַאשַא ןפור

 ןבָאה לייט עכלעוו וןפ ,םימכח עשידיי
 ףמַאק) ? 'הב המחלמ,, רפס ןייז ןפורעג
 ףָאזָאליפ רעטמירַאב רעד ,(טָאג ןגעק

 טָאה ("שקשרק,, עז) שקשרק אדסח יבר
 יו טעמכ ןבירשעג " 'ה רוא,, רפס ןייז
 עבלעז סָאד .ג"בלר ןפיוא רעפטנע ןַא
 םעד טפַאשרענגעק ןפורעגסיורַא ןבָאה
 םיסינ יד ןגעוװו ןעגנורעלקרעד סג"בלר

 -רעד וצ ךיז טימַאב רע עכלעוו ,ך"נת ןופ
 סע .ןפיוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןרעלק
 ,שקשרק םיא ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז
 תדקע ,, ןיא המארע קחצי יבר ,לאנברבא

 טָאה ג"בלר רעד .ערעדנַא ןוא ?קחצי
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 -פס ערענעלק ערעדנא ךָאנ ןעוועג רבחמ

 רעסיורג א ןעוועג ךיוא זיא רע .םיר
 עשימָאנָארטסַא ענייז ןוא .,םָאנָארטסַא
 -אל ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז קרעוו
 ןטמירַאב םעד ןפַאשעג טָאה רע ;ןייט
 -וצ םעד ןלעטשוצטסעפ ?סנארדַאוװק,,

 סָאװ .למיה ןפיוא סגנערטש יד ןופ דנַאטש
 ןענַאטיּפַאק-ספיש יד ןפלָאהעג ליפ טָאה

 עגַאל יד ןלעטשוצטסעפ טייצ רענעי ןיא

 םעד טָאה רע ;ןפיש יד ןופ גנוטכיר ןוא

 ?בקעי הטמ,, ןפורעגנָא ?סנארדַאוק,
 -עגסיוא ַאזַא טימ זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ
 טצונאב ךיז טָאה סנַארדַאװק ןטרעסעב

 עזייר-סגנוקעדטנַא ןייז ףיוא סובמולָאק

 ףיוא גרעב יד ןופ ענייא ;עקירעמַא ןייק

 רעד ןיא ןפורעגנָא טרעו הנבל רעד
 יבר, ןעמָאנ ןייז ףיוא עימָאנָארטסַא

 "רודו רוד רוד,, סייוו ןיא עז --- .?יול
 ג"בלר ןופ הטיש רעד ןגעוו 'ה קלח ?ויש

 ,עיפָאזָאליפ ןיא

 1740) וועשטידרעב ןופ קחצי יול
 רעשידיסח ,(1809 ע"קת ירשת הח"כ --
 "זעמ ןופ דיגמ ,רעב יבר ןופ דימלת ,יבר

 ןיא טשרעוצ בר ןעוועג זיא רע ;:שטיר
 רע ואוו ,קסניּפ ןיא ךָאנרעד ,וװָאכעלעשז

 ;םידגנתמ יד ןופ תופידר ןטילעג טָאה
 -רעב ןיא בר ןעוועג רע זיא 1772 טניז

 סָאד ןעוועג רבחמ טָאה רע ;וועשטיד
 ןרעו סע ;הרות ףיוא יייול תשודק,, רפס
 ןגעוו םירוּפיס ךס ַא םיא ןגעוו טלייצרעד
 ךיז טגעלפ רע יו ןוא לארשי תבהא ןייז

 סָאװ קידנזייוופפיוא ,טָאג טימ ןהנעטסיוא

 םיא ןופ ;ןענעז ןדיי יד קלָאפ טוג ַארַאפ
 ַא קידנעעז טָאה רע זא ןעמ טלייצרעד
 ןיליפת ןוא תילט ןיא ןייטש הלגע לעב
 רע טָאה ,ןגָאװ ןופ רעדער יד ןרימש ןוא
 רעייט ַארַאפ סָאװ טָאג עז, :טגָאזעג
 ייז ןעוו ןליפַא ,ןענעז ןדיי יד קלָאפ
 ;'ךיוא ייז ןענעװַאד רעדער יד ןרימש

 שלש וצ ןעוועג גהונ ךיוא ךיז טָאה רע

 טָאג, ,שידיי ןיא הלפת יד ןגָאז תודועס

 -- ,"בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ
 -יסחה תודלות,, סווָאנבוד ןיא םיטרּפ עז

 "חהו תודיסחה,, סיקצעדָארָאה ןיא ,תוד
 ,"םידיס

 תמ ַא ןטײלגַאב סָאד ;(ןטיײלגַאב) היל
 סָאד ךיוא טרעוו ןופרעד ;הרובק רעד וצ
 ןפורעגנָא הרובק רעד וצ תמ םעד ןריפ

 טרעוו תמ ַא ןייז וצ הולמ הוצמ יד .היול

 רעייז ןטלַאהעג עיגילער רעשידיי רעד ןיא
 תובותכ) ארמג יד ;("כק תבש) סיורג
 סָאד ןלעטשּפָא געמ ןעמ זַא ,טגָאז (ז"י

 ;תמ ַא ןייז וצ הולמ ידכ הרות ןענערעל
 תמ ַא טעז ןעמ זַא ןזיא גהנמ רעד
 ,ןלייא 4 ןייגךָאנ ןעמ ףרַאד ןריפייברַאפ
 ,"הרובק,, ."אשידק ארבח., עז םיטרפ--

 קיזיר ַא ןתיול טסייה ךיינת ןיא ןתיול
 םי ןיא ךיז טניפעג סָאװ שינעפעשַאב
 לייט ןוא (רעטרע ערעדנַא ןוא 'מ בויא)

 ;ןשיפלַאװ יד ןעמ טניימ סָאד זא ,ןעקנעד
 "רעד טרעוװ שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא

 טעװ סָאװ ,ןתיול םעד ןגעוו תודגא טלייצ

 םיקידצ ןוא אובל דיתעלןרעוו ןטכָאשעג
 ןוא ה"ע ארתב אבב)) םיא ןופ ןסע ןלעוו

 תישארב שרדמ ןיא ;(רעטרע ערעדנַא

 אובל דיתעל זַא טגָאזעג טרעוװ גיי הבר
 ןתיול ןופ טיוה רעד ןופ ןכַאמ טָאג טעװ
 -תוכוס ןטצעל ןיא ;םיקידצ רַאפ הכוס ַא
 ,הכוס רעד ןופ סיורא טייג ןעמ ןעוו ,גָאט

 הכוז לָאז ןעמ זַא ,הליפת ַא ןעמ טגָאז

 רוע םעד ןופ הכוס רעד ןיא ןציז וצ ןייז
 "תומדקא,, ןומזּפ-תועובש םעד ןיא :ןתיול
 ;ןתיול ןופ הדגא יד טכַארבעג ךיוא טרעוו
 ףיוא תוינשמה שוריּפ ןיא ם''יבמר רעד
 ךיוא ןוא ייקלח,, הנשמ רעד וצ ןירדהנס

 יד סיוא טשטייט 'ג ''םיכובנ הרומ,, ןיא
 -גוכיירגרעד עקיטסייג ןופ ןיז ןיא הדגא
 .ןעג

 ןעמ סָאװ ,עמלַאּפ ַא ןופ גייווצ בֵלְוִל
 ןוא סדה ,גורתא ןטימ ןעמַאװצ טמענ

 רעביא טשטנעב ןעמ ןוא תוכוס ןיא הברע
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 תליטנ לע, הכרב יד טכַאמ ןעמ ןוא ,םיא
 טסיה (ג"כ ארקיו שמוח ןיא ;בלול

 ןוא הנשמ רעד ןיא ,םירמת תפכ,, רע
 ;בלול רע טסייה (הכוס אתכסמ) ארמג

 ""םיעונענ,, ןכַאמ וצ גהנמ ַא ךיוא זיא סע

 ןשטנעב םייב (ןטייז עלַא ןיא ןעלקָאש)
 טרעוו גהנמ רעד ;ללה ייב ךיוא ןוא בלול
 יד ןוא ,(ז"ל הכוס) ארמג ןיא טכַארבעג
 תונוכ ןווכמ ייברעד ןענעז םילבוקמ

 ,הלבק ןופ

 ןא 1884 הׂשמ םהרבא ,ץנול
 ;(םילשורי ןיא 1918 ןברָאטשעג -- עטיל
 ;עיפַארגָאעג-לארשי-ץרא ןופ רעשרָאפ
 -סױרַא ;דנילב ןעוועג רעטלע רעד ףיוא

 זול ,'םילשורי, רעכיבלמַאז יד ןעבעגעג

 יד ךיוא יװ ,י"רמעמה,, ,'ילארשי-ץרא
 ףסוי יבר ןופ 'יץראה תואובת,, םירפס

 יבר ןופ ''חרפו רותפכ;, ןוא ץרַאװש

 ,יחרּפה ירותשיא

 (ןַאמערָא ןופ ןכַאלּפָא ׁשרל געול
 טרעװ ןוא הדימ עטכעלש ַא זיא סָאד

 ןיא ;("י ילשמ) ך"ינת ןיא טלדַאטעג

 -רַאפ שרל געול סלַא טרעװ ארמג רעד
 ןיא הוצמ ַא טוט ןעמ ןעוו ךיוא ןענַאטש

 ןָאק רעכלעוו ,תמ ַא ןופ טרַאװנגעק רעד

 (א"מ תוחנמ) ןָאט טינ תווצמ ןייק

 (ליחמר) םייח השמ ,וטַאצול
 ןיא 1747 --- עילַאטיא ,אודַאּפ ןיא 1707)
 רעשיאערבעה רעטמירַאב ,(לארשי-ץרא
 -ערבעה רעיינ רעד ןופ רעטָאפ ,רעטכיד
 לעב ,רעקנעד ,לבוקמ ,עיזעָאּפ רעשיא

 -כעלנעזרעּפ עטסערג יד ןופ ענייא ,רסומ

 ןייז .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןטייק
 רעכייר ַא ןעוועג זיא ,בקעי יבר ,רעטָאפ
 השמ יבר טָאה לגניא סלַא .רחוס ַא ,ןַאמ

 ארמג ןוא ך"נת רָאנ טינ טנרעלעג םייח

 -ומיל עכעלטלעוו ךיוא רָאנ םיקסוּפ ןוא

 -עילַאטיא ,ןײטַאל ,ןכַארּפש ךיוא יו ,םיד

 ךיוא טָאה רע :שיזיוצנַארפ ,שיכירג ,שינ

 ייב הלבק ןענרעל ןביוהעגנָא גנוי רָאג
 -ייפ ענייז ,ןַאסָאב היעשי 'ר יבר ןייז
 ןוא עכעלנייוועגמוא ןעוועג ןענעז ןטייקיא
 -רעדנואוו סלַא טכַארטַאב םיא טָאה ןעמ

 ןעוועג רבחמ רע טָאה רָאי 17 וצ ;דניק

 -ַאג ;עיזעָאּפ רעביא י'םידומל ןושל,, םעד
 םירומזמ 120 ןעוועג רבחמ רֶע טָאה רעכ

 יז ןופ ןבילבעג) םילהת ןופ ליטס ןיא
 -גירדעגכרוד עלַא ,(םירומזמ ? רָאנ ןענעז

 יד ,הלואג ןופ טפַאשקעב רעד טימ ןעג

 רע רעכלעוו ןיא ,עילַאטיא ןיא הביבס
 יד ןופ ןענַאטשַאב זיא ,טכַארברַאפ טָאה
 יבר ןופ ,תוכז השמ יבר ןופ םידימלת

 ,םילבוקמ ,ערעדנַא ןוא וגיוויר ןימינב
 געוו ןפיוא הלואג יד טכוזעג ןבָאה עכלעוו

 ךָאנרעד דלַאב .קיטסימ ןוא הלבק ןופ

 -ַארד עטשרע ןייז ןבירשעג ךיוא רע טָאה

 רוּפס םעד ףיוא טיובעג ,י'זוע לדגמ,, עמ
 ןוא סָאלש ַא טיובעג טָאה ךלמ ַא יװ

 יד רעטכָאט ןייז טצעזעגניירַא טרָאד

 זיא ןַאמרעגנוי ַא ױזַא יו ןוא ,ןיסעצנירּפ

 ענייא זיא סָאד .סָאלש םעד ןיא ףױרַא

 -יאערבעה רעד ןיא לרעּפ עטסנעש יד ןופ
 זיא "זוע לדגמ,, רעד ;רוטַארעטיל רעש

 סָאװ ,קרעו שילָאבמיס ַא ךעלטנגייא
 ,"רהוז),, הלבק רעד ןיא ןרוּפש ענייז טָאה
 ןעמ טניימ ןיסעצנירּפיד ,(''םימיה תדמח;

 -ותה תודוס יד ןעמעוו רַאפ ,ןח עדוי םעד

 טייצ רענעי ןיא .טקעלּפטנַא ןרעוו הר
 ןביוהעגנָא רע טָאה (1727 ,ז"פת ןויס)

 וצ ןזיואב ךיז טָאה סע .סעיזיוו ןבָאה
 רעטנוא ןוא ,למיה ןופ ?דיגמ,, ַא םיא
 ַא ןעוװעג רבחמ רע טָאה סולפנייא ןייז

 -ַארַא ןיא (רהז ןטייווצ ַא) "אנינת רהז;
 ,םירפס-הלבק ערעדנַא ךיוא יו שיאעמ

 -בק ןענרעל ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע ןוא
 עכלעוו ןופ ,םידימלת ןוא םירבח טימ הל
 "עז סע זַא ןביולג ןביוהעגנָא ןבָאה לייט

 !"חישמ ןופ ןעקנופ,, ןַארַאפ םיא ןיא ןענ
 -עגסיורא סָאד טָאה םינבר לייט ןשיווצ
 דלאב ןעועג זיא סע .םרוטש ַא ןפור
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 -אב-יבצ-יתבש רעד ןופ טייצ רעד ךָאנ

 ןבָאה ןזיירק עשידיי לייט ןיא ןוא ,גנוג

 -יתבש רעד ןופ ןעקנופ טעילטעג ךָאנ

 "יורג רעד ,זיגאח השמ יבר .הנומא-יבצ

 -געהנָא-יבצ-יתבש יד ןגעק רעפמעק רעס

 ןגעק ףמַאק ןפרַאש ןיא סױרַא זיא ,רעג

 זיא רעכלעוו ,וטַאצול םייח השמ יבר

 -ָאה ןייק עילַאטיא ןופ קעװַא רעבירעד

 ןיא געװ ןפיוא .םַאדרעטסמַא .,דנַאל

 ןרָאװעג רע זיא .,ןיַאמ םֵא טרופקנַארפ
 זַא ,םרח ַא ןביירשוצרעטנוא ןעגנואווצעג

 "הלבק ןייק ןכעלטנפערַאפ טינ טעװ רע
 רָאי 40 קידנרעוו טלַא טשרע זַא ןוא ,ךאז

 -ימלת וצ הלבק ןענרעל ןגעמ רע טעװ

 -רַאפ רע טָאה םַאדרעטסמַא ןיא .,םיד

 רפס:רסומ טמירַאב ןייז טכעלטנפע
 עשירָאגעלַא יד ךיוא ןוא "םירשי תלסמ,
 זיא 1743 ןיא ."הלהת םירשיל,, עמַארד

 -ץרא ןייק קעװַא ןוז ןוא יורפ ןייז טימ רע
 זיא (1746) ו"קת רייא ו"כ ןיא ;לארשי

 ןברָאטשעג עילימַאפ עצנַאג ןייז ןוא רע
 טכַארבעג זיא רע .הפגמ ַא ןיא וכע ַא ןיא
 ןַא טיול) הירבט ןיא הרובק וצ ןרָאװעג

 ץוחַא --- .(ףיסי רפכ ןיא העידי רערעדנַא

 םייח השמ יבר טָאה םירפס עטנָאמרעד יד

 "וקמו רקוח ., ןעוועג רבחמ ךיוא וטַאצול
 "יפ ַא ןוא לבוקמ ַא ןשיװצ חוכיו) "לב

 חלק, ,(חצנמ זיא לבוקמ רעד ןוא ,ףָאזָאל
 ןוא םיריש ,(הלבק ףיוא) "הטכח יחתּפ
 עטיירב יד ןיא .קרעװ ערעדנַא ךיוא
 -ול םייח השמ יבר זיא ןסַאמ עשידיי

 רפס ןייז ךרוד ןטסײמַא טנַאקַאב וטָאצ
 -וסי יד טלַאהטנַא סָאװ ,"םירשי תלסמ,
 ליפ זיא סָאװ ןוא ,רסומ ןשידיי ןופ תוד
 רסומ עטנַאקַאב יד ןיא ןרָאװעג טנרעלעג
 םייח השמ יבר ןגעוו םיטרּפ -- .תובישי
 "לארשי ימי ירבד, סעצערג ןיא וטַאצול
 -ָאד) גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ןיא
 ,(וטאצול ףיוא תופידר יד ןגעוו ןטנעמוק
 תירבעה תורפסה תודלות,, רעװָאכָאל
 השמ יבר, גרובצניג ןועמש .,"השדחה

 ןענעז סנטצעל ;"ורוד ינבו וטַאצול םייח
 תורגא, יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 "ול םייח השמ יבר ןופ ווירב ,"ל"חמר
 ,םידימלת ןוא םירבִח ענייז ןוא וטַאצ
 רַאפ( גנוטיײדַאב עסיורג ַא ןבָאה עכלעוו
 ןקיזָאד ןופ הביבס רעד ןופ גנושרָאפ רעד

 ,רעטכיד ןוא רעקנעד ןסיורג

 (ליירש) דוד לאומש ,ןטַאצול
 ,אודַאפ ןיא 1865 --- טסעירט ןיא 1800)

 "נעד ,ך"נתה שרפמ ,רעטכיד ,(עילַאטיא

 ;לארשי תמכח ןופ רעשרָאפ ןוא רעק
 .רָאפ ענייז ןיא וויטאוורעסנָאק ןעוועג

 "גוניימ ליפ ןגעק ןטערטעגסױרַא ,ןעגנוש
 "עגרעטנוא :רעקיטירק-ך"נת יד ןופ ןעג
 ,םוטנדיי ןופ טייז עשיטע יד ןכָארטש

 "וטניא סיולה הדוהי יבר ןופ רעגנעהנָא
 םוצ ץאזנגעק ןיא םוטנדיי ןעוויטיא
 "וצ ןלעװ ןוא םזילַאנָאיצאר סמ"נמר

 רעשיכירג רעד וצ םוטנדיי סָאד ןסַאּפ

 -נואוו :עיפָאזָאליפ רעשיטסילַאנאיצאר
 -חמ ;טסיליטס רעשיאערבעה רערַאברעד

 ?םיענ רונכ,, ?!תודהיה ירקחמ,, ןופ רב

 "רא ןושל קודקד ,, ,"ירבע ןושל קודקד;.

 "רג בהוא, ,"הדוהי תב תלותב, ;"ימ
 "לדתשמה, ,(סולקנוא םוגרת ןפיוא)

 !ערעדנַא ןוא (תורטפה ןוא שמוח ףיוא)
 תורגא , יד ןענעז לופטרעוו סרעדנוזַאב
 -גסיוו ןיא ווירב 1800 רעביא ,"ל"דש

 ןוא עשידיי יד וצ םינינע עכעלטפַאש

 ןטייצ רענעי ןיא עטנרעלעג עשידיי-טינ

 טכעלטנפערַאפ "דיגמה,, ןיא טָאה ל"דש
 סדלעפנרעב עז --- .עיפארגָאיבָאטיױא ןייז
 תורפסה תודלות;, רעווָאכאל ;"םכח רוד.

 תודהי; רענזילק ,"'השדחה תירבעה

 ."תוישונאו

 (שורקה יירא) קחצי ,אירול
 "עג -- םילשורי ןיא 1884 ןריובעג)

 רעטמירַאב ,(תפצ ןיא 1879 ןברָאטש
 הלבק רעינ רעד ןופ רעטָאפ ,לבוקמ
 ,םידיסח ןוא םילבוקמ ייב טקיליײהרַאפ
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 י"רא, ,"שודקה י"רא,, םיא ןפור עכלעוו

 "שא ןעוועג ןענעז ןרעטלע ענייז ,"ל"ז

 -שַא ךיוא רע טסייה רעבירעד ןוא םיזנכ

 דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,יזנכ

 רע ןוא ,רעטָאפ ןייז ןברָאטשעג םיא זיא

 ךיז טָאה רע ואוו ,םירצמ ןייק קעװַא זיא

 "דרמ יבר רעטעפ ןכייר ןייז ייב ןגיוצרעד

 ייב טנרעלעג רע טָאה טרָאד ,סיסנארפ יכ

 הטיש, ןופ רבחמ) יזנכשַא לאלצב יבר

 ארמז יבא דוד יבר ןוא ("תצבקמ

 רע טָאה רוחב רעגנוי סלַא ,(ז"בדר)
 -תה טַאהעג ןוא הלבק ןענרעל ןעמונעג

 עיצידַארט יד ;סולינ ךייט םייב תודדוב

 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו זַא ,טלייצרעד

 איבנה והילא םיא וצ ןעמוקעג זיא רָאי 6

 םורַא רָאי 2 ןיא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןוא

 "ירעד לָאז רע זַא ןוא ןברַאטש רע טעוװ

 ןוא לארשי-ץרא ןייק קעװַא ךיילג רעב

 ןיא ,הטיש-הלבק ןייז ןייז םסרפמ טרָאד

 טימ רע זיא (1869 לייט טיול) 1870 רָאי

 ,לארשי:ץרא ןייק קעװַא עילימַאפ ןייז
 טנרעלעג טרָאד ןוא ,תפצ ןיא טצעזַאב ךיז

 ןוא םירבח עטסנעעזעגנָא יד טימ הלבק

 והילא יבר ,לאטיוו םייח יבר ,םידימלת

 ליפ ןוא ץבקלא המלש יבר ,שאדיוו יד

 ןײגסױרַא ייז טימ טגעלפ רע .ערעדנַא

 יז טרָאד ןוא תפצ םורא רעדלעפ יד ןיא

 רָאי ןיא .הרותה תודוס יד ןבעגעגרעביא

 "עג רטפנ רע זיא (1872) בא 'ה ב"לש

 -עז הריטּפ ןייז ךָאנ גנַאל טשרע  ,ןרָאװ

 םיבתכ יד ןופ םירפס לייט ןענישרעד ןענ

 רקיע רעד רעבָא :הלבק ןגעוו י"רא ןופ
 -טּפיוה ןייז הטיש ןייז טיירּפשראפ טָאה
 לאטיוע עז) לאטיוו םייח יבר דימלת
 םיא ןופ ןענישרעד ןענעז סע ;('םייח

 תונווכ, 'תמא ךרד, ,"םירעש הנומש.,
 וצ ןוכמ תונווכ ןוא תודוס) ?ל"זיראה

 "המכחה ןייעמ,/ ,(ןענעװַאד םייב ןייז
 ַא ןענישרעד ךיוא זיא סע .ערעדנַא ןוא
 טקורדעג ,ט"םש) "י"ראה יחבש., לרפס
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 -וּפס-רעדנואוו טימ (?המכח תולבונ,, ןיא

 . תולגתה רעד ןוא י"רא ןופ ןבעל ןגעוו םיר
 רעװש זיא סע .טאהעג טָאה רע סָאװ

 ןופ הטיש יד סָאװ טימ ,רָאלק ןגָאז וצ

 יד ןופ טדיישרעטנוא ךיז טָאה י"רא
 "ונעגנָא טרעוו סע .םילבוקמ עקידרעירפ

 טלקיװטנַא רעמ טָאה י"רא רעד זַא ,ןעמ
 "וריצ ןייז ףרצמ סָאד ,תישעמ הלבק יד

 רעד סָאװ .,םימגּפ ןייז ןקתמ סָאד ,םיפ

 רעדָא הבשחמ רעד ןיא םגוּפ זיא שטנעמ
 סָאד טריפעגנייא ךיוא טָאה רע .השעמב

 רע :םיתינעת ליפ ןטסַאפ ,ךיז ןייז ףגסמ
 ,תינעת, טכַאמ הבושת זַא טגָאזעג טָאה

 יףא רעד ."דפסה ,היכב ,רפאו ,קש
 ףיוא ןזיוועגנָא םידימלת ענייז רַאפ טָאה

 ןעניפעג טרָאד זַא ,תפצ םורַא רעטרע ליפ
 ,םיאנת ,םיאיבנ יד ןופ םירבק יד ךיז

 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע ;םיארומא

 עטסטיײרּפשרַאפ יד עכלעוו ןופ ,םיטויּפ
 ךמוא; תבש ףיוא םירומזמ יד ןענעז

 ינב ,, ןוא ,"אתדועסל רדסא, ."ןיחבשב

 "לארשי ימי ירבד, עז םיטרּפ ."אלכיה
 לאטיו, רעטרעווכוז עז -- .ץערג ןופ
 ."הלבק,, ,"םייח

 1510 ,(ליישרהמ ) המלש ,אירול
 .בר ילבול ןיא 1278 -- קסירב ןיא

 ןיא בר ןעוועג ;קסוּפ ןּוא דומלתה שרפמ

 ;ןילבול ןיא טצעלוצ ןוא הארטסַא ,קסירב
 לש םיא, םירובח ענייז ךרוד טנַאקַאב
 "?ל"שרהמ תובושתו תולאש, ,''המלש
 תמכח. ןעמָאנ ן'טימ דומלת םוצ תוהגה
 "מג יד טימ ןעמַאזוצ טקורדעג) "המלש

 ןענעז ל"שרהמ ןופ םירפס יד ןיא ;(תור
 -רּפ עשירָאטסיה עקיטכיוו ןַארַאפ ךיוא
 ןופ םינבר עקילָאמַא יד ןגעװו םיט

 ףיוא ןַארַאפ זיא ןילבול ןיא ;דנאלשטייד

 ,"לוש-ל"שרהמ יד,, ןעמָאנ ןייז

 -ַאינַאגרָא ןטסינרעטש ןופ ןעמָאנ ,יחל
 ."ןטסינרעטש. עז ,לארשייצרא ןיא עיצ
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 ןעמ סָאװ ,שטנואוו (ןבעל םוצ) םייחל
 ןעו ןטייוצ םוצ רענייא ךיז טשטניוו
 -נַא ןוא רעיב ,ןפנָארב ,ןייוו טקנירט ןעמ

 גהנמ רעד :;תואקשמ-לָאהָאקלַא ערעד
 תבש ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוװו
 ךיוא יװ ."ןנבר םופל ייחו ארמח, זיס

 ןוא ,ידוקּפ תשרּפ אמוהנת שרדמ ןיא
 גנורעלקרעד יד ;רהז ינוקית ןיא ךיוא
 ןבעג לָאמַא טגעלפ ןעמ לייוו ,זיא וצרעד

 םוצ ןייו עטליײטרוארַאפ-טיוט-םוצ יד

 רעבירעד :;ןרוכישוצנָא ייז ידכ ןעקנירט

 ןעקנירט ןכעלנייוועג םייב ןעמ טשטניוו
 ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע ;"םייחל,
 ."ןייוו, עז -- .הלבק יּפ לע םימעט

 ;(טכיזעג ןופ טיורב סָאד) םינפה םחל
 זַא ,טגָאזעג טרעו ה"כ תומש שמוח ןיא
 -עּפש) ןכשמ ןיא ןלעטשקעװַא לָאז ןעמ

 ןחלש ַא ,שיט ַא (שדקמה תיב רעט

 ,"ךימת ינפל םינּפ םחל ןחלשה לע תתנו;

 םעד שיט ןפיוא ןגײלפױרַא טסלָאז ןוא,
 -נעטש רימ רַאפ ןייז לָאז סָאװ םינּפ םחל
 ןיוש טרעװו ד"כ ארקיו שמוח ןוא ."קיד

 ןקאב לָאז ןעמ זַא ,רעכעלריפסיוא טגָאזעג
 ןדעי ןגייל ייז לָאז ןעמ ןוא ,תולח

 ןוא ,ייר ַא ןיא 6 וצ ,ןחלש ןפיוא תבש

 לָאז תבש ןטייוצ םעד טמוק סע ןעוו

 עטלַא יד ןוא תולח עיינ ןגײלפױרַא ןעמ
 ןלָאז םינהכ יד ןוא ןעמענּפָארַא ןעמ לָאז

 ךיוא טרעוו םינּפה םחל ןגעו .ןסע ייז
 ןופ םיניד יד .'א לאומש ןיא טכַארבעג

 "-שמ רעד ןיא טכַארבעג ןרעוו םינּפה םחל
 ןופ -- .א"י קרּפ תוחנמ ארמג ןוא הנ
 -ןקמ ייב גהנמ רעד טמַאטש םינּפה םחל

 וצ םייבר עשידיסח לייט ייב ןוא םילב
 ב"י שיט םוצ טכַאנוצ-קיטיירפ ןבָאה
 ןופ תוישעמ ירוּפס יד ןיא :תולח (19)
 ןַא יו ,טלייצרעד טרעװו לארשי-ץרא
 -ץרא ןיא קידנעמוק ,עינַאּפש ןופ סונא
 "עג קיטיירפ ןדעי טָאה ,תפצ ןיא לארשי
 םחל לוש רעד ןופ שדוק ןורא ןיא טגייל
 "עג םיא טָאה בר רעד ןעוו ןוא ,םינּפה
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 -ַאב בר רעד זיא ,םעד ןיא טרעטש
 ,למיה ןופ ןרָאװעג טפארטש

 ."השמ ןואיליד, עז הׂשמ ,ןואיל

 1848) לאומש ןרהא -- ןאמרעביל
 -קיניירַאפ יד ןיא 1880 -- דנַאלסור ןיא

 רעטמירַאב ;עקירעמַא ןופ ןטַאטש עט
 "טפירש רעשיטסילאיצָאס רעשיאערבעה
 רעכַאנ ,רוחב-הבישי טשרעוצ :;רעלעטש

 ןיא טריזינַאגרָא ,עיגָאלָאנכעט טרידוטש
 ןשיטסילאיצָאס ןטשרע םעד 1876 ןָאדנָאל

 -אלוגער םעד ןבירשעג ,דנַאברַאפ ןשידיי

 ןיא ןבעגעגסױרַא !שיאערבעה ףיוא ןימ
 -רושז ןשיטסילאיצָאס םעד (1877) ןיוו

 -ןסיו ךיױא ןבירשעג !'תמאה, לַאנ
 ;טריטסערַא ןעוועג ;םירמאמ עכעלטּפַאש

 "עמַא ןייק טרָאד ןופ :ןָאדנָאל ןייק קעוװַא
 1033 ןיא ;דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב :עקיר
 "לע תיב םוצ רעּפרעק ןייז טריפעגרעביא
 ןקרָאי-ינ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ ןימ

 -ערבעה ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד

 ךרוד "ןמרביל .ש .א יבתכ,, ןטפירש עשיא
 ,לארשי-ץרא ןיא "רבד,, גנוטייצ רעד

 רעטמירַאב ,(1899) לואְש ןאמרעביל
 רבחמ ;לארשי תמכח ןיא רעטנרעלעג
 -ארח תפסות,, ,"וטושפכ ימלשוריה,, ןופ

 -ָארּפ טציא :קרעװ ערעדנַא ןוא "םיניש
 "וינ ןיא רַאנימעס רעטכעש ןיא רָאסעּפ
 ,קרָאי

 ,"תמא,, עז ןניל

 -ינש. עז תודיסח רעשטיווַאבויל
 ,"ןָאסרוא

 טנכיײצַאב "עטיל, ןעמָאנ ןטימ עטיל
  םייב טגיל סָאװ דנַאל סָאד טנייה ןעמ
 "ווָאק טָאטשטּפױה רעד טימ םי ןשיטלַאב

 ךורבסיוא ןכָאנ ,סנטצעל טשרע ןוא ,ענ
 "וקעגוצ זיא 1989 ןיא המחלמ רעד ןופ

 יב טָאה דנַאל סָאד :ענליװ ךיוא ןעמ
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 ןיא ייז ןשיווצ ,רעניואוונייא ןאילימ 4

 -ַא רעד ךָאנ ןוא ןדיי טנזיוט 180 ,9
 ,ןדיי טנזיוט 200 ךרעל ענליוו ןופ עיסקענ

 -עטלע רעד ןיא טפערט ןעמ ןעוו רעבָא

 -רָאי ןט18 ןופ) עטכישעג רעשידיי רער
 ןעמ טָאה ,עטיל ןעמָאנ םעד (ןָא טרעדנוה

 -יירב ַא ןיא דנַאל סָאד טניימעג טימרעד
 ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,םענרַאפ ןרעט

 ןילָאװ ,דנַאלסור-סייוו ןופ לייט ןסיורג ַא

 -דול ,קסניּפ ,קצול ,קסירב טעטש יד טימ

 -נַא ליפ ןוא ענדארג ,קָאטסילאיב ,רימ
 יד .טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג ערעד

 ןיא ןױוש עטיל ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי

 טלָאמעד טניז ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט4
 -עב טכַאמעגכרוד עטיל ןיא ןדיי יד ןבָאה
 -למ ,םישורג ,ןטייצ ערעגרע ןוא ערעס

 תרזג ןיא יקצינלעמכ ןופ המחלמ) תומח

 תומחלמ יד רעטעּפש ןוא 1648 ח"ת
 ףיולראפ ןיא ןלוּפ ןוא דנאלסור ןשיוצ

 טָאה עטיל (רָאי טרעדנוה עכעלטע ןופ
 ןוא ןלױּפ טימ ןעמַאזוצ טשרעוצ טַאהעג

 "תוצרא עברא דעו, ַא רעדנוזַאב ךָאנרעד

 סָאװ ,?תוצרא עברא דעו, טרָאװכוז עז)

 .תולהק עשידיי יד טימ טריפעגנָא טָאה

 רעד ןרָאװעג עטיל זיא טייצ רעד טימ
 רעטנעצ רעשידיי רעקיטסייג רעטסערג
 םילשורי,) טקנוּפלטימ סלא ענליוו טימ
 -נָא יד ןעוועג ןענעז עטיל ןיא ;"עטילד
 ןהכ יתבש יבר יוװ ,םילודג עטסנעעזעג

 (הלוגה ראב) ש"קבר השמ יבר ,(ך"ש;
 -ןא ליפ ןוא (והילא יבר) ןואג רענליוו
 עטסערג יד טַאהעג טָאה עטיל :ערעד
 -אלס ,זלעט ,רימ ,ןישזָאלָאוװ יווװ תובישי

 רעסיורג רעד ןעוועג זיא עטיל :;עקדָאב
 םדא םיליכשמ) רעטנעצ-הלכשה רעשידיי
 -נָא ליפ ןוא ןָאדרָאג ,ןיפ ,ןָאזנעבעל ןהכה

 -נעצ רעד ןעוועג ךיוא זיא עטיל ;(ערעד

 ןוא טייקיטעט רעשיטסינויצ רַאפ רעט
 ןעגנוגעוואב רעשיטסילאיצָאס-שידיי רַאפ

 (ערעדנַא ןוא "ןויצ ילעוּפ,, ,"דנוב;;)
 טפַאשנסיו-שידי רעד רַאפ ךיוא ןוא
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 זיא ךארּפשסוא עשידיי יד ,?ָאװיי,,)

 ערעדנוזַאב טימ סיוא ךיז טנכייצ עטיל

 קורדסיוא םעד ןיא לעיצעּפס ,ןקורדסיוא
 ןופ שרעדנַא זיא סָאװ ,"וא,, ןוא א;

 -טנגייא ןיא ןדיי יד ןופ קורדסיוא םעד

 ןטימ לָאמלײט ךיוא יו ,ןליױּפ ןכעל

 סָאד .,"ןיס,, סלַא "ןיש,, יד ןדערסױרַא
 ליפ ןבעגעגסױרַא טָאה םוטנדיי עשיווטיל

  צכלעװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג

 :רעדנעל ערעדנַא ןיא טרירגימע ןבָאה
 ןבָאה ייז ואוו ,עקירפַא-דיז ,עקירעמַא

 -ועל עיינ יד ןיא ןבעל שידיי ַא ןפַאשעג

 ןבָאה 1944 -- 1941 ןרָאי יד ןיא .רעד

 ---ןדיי עלא טעמכ טכארבעגמוא ןשטייד יד

 זיא דנַאב רעט2 ."הלודגה תסנכ, ןיא

 !?אטילב לארשי ילודג תודלות,, ןַארַאפ
 "הנמאנ הירק, סניפ ךיוא זיא קיטכיוו

 -ליוו,, טרָאװכוז ןיא ךיוא עז :ענליװ ןגעוו

 טרָאװכוז ךיוא ;עיפארגָאילביב יד ?ענ
 ."ענווָאק ,

 1876 ןריובעג) םיסקַאֿמ ,ווָאניװטיל
 -יטילָאּפ רענעעזעגנָא ,(קָאטסילאיב ןיא
 "סור ןופ דנַאברַאפ-ןטאר ןיא רעריפ רעש

 -ימָאק ןעוועג 1958 זיב 1930 ןופ ;דנַאל

 -טנגייא ןייז :םינינע-ןרעסיוא רַאפ רַאס
 ?ךַאלַאװ,, זיא ןעמָאנ-עילימַאפ רעכעל

 ןיא ?"רוטארעטיל , טימ רוטארעטיל
 טײטשרַאפ ,טרָאװ ןקיזָאד ןופ ןיז ןטיירב

 "עג ןבירשעג ןענעז סָאװ רעכיב עלַא ןעמ

 ןופ טלַאהניא ןופ דישרעטנוא ןָא ,ןרָאװ

 ,עיזעָאּפ ,עיגילער ,טפַאשנסיװ :רעכיב יד

 ,רעטייוו ױזַא ןוא ןעגנולייצרעד ,עמארד

 ןעמ טייטשרַאפ ןיז ןרעגנע ןיא רעבָא
 -עג-ױזַא יד ?רוטארעטיל, טרָאװ ןטימ

 "אב סָאװ ,"רוטארעטיל ענייש,, ענעפור
 "רעד ,עמארד ,עיזעָאּפ וצ ךיז טצענערג
 א ןיא ןוא קיטירק ,ןעייסע ,ןעגנולייצ
 -ּפָא עשירָאטסיה ךיוא סָאמ רעסיוועג
 -ַאב עזעיגילער-רעשיּפָאזָאליפ ,ןעגנולדנַאה
 ןזיא טפָא ץנַאג .המודכו ןעגנוטכארט
 סָאד יצ קרעװ ַא ןגעוו ןגָאז וצ רעווש
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 -ארעטיל רענייש; רעד וצ ָאי טרעהעג

 | רוטארעטיל ןגעװ -- .טשינ יצ "רוט
 ןיא ייס ןוא ןרעטיירב ןיא ייס ,ןדיי ליב

 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ענעז ,ןיז ןרעגנע
 לקיטרא שידעּפָאלקיצנע ןַא ןיא .קרעוו
 -ײמעגלַא ןַא ןליפַא ןבעג וצ רעווש זיא

 ייב רוטארעטיל רעביא טכיזרעביא םענ
 ןופ טייצ ַא םורֵא טמענ עכלעוו ,ןדיי
 טעמכ רעדנעל ןוא ,רָאי טנזיוט יירד רעביא

 רעייז ךיוא ןוא ,דרע רעצנַאג רעד רעביא
 .עשידיײ-טּפיוה יד רָאנ טינ ,ןכארּפש ליפ

 ,שיאעמַארַא ,שיאערבעה יװ ,ןכַארּפש

 ערעדנַא ךיוא רָאנ ,שידיי ,שיבַארַא
 ןדיי ןלייט עסיורג עכלעוו טימ ,ןכַארּפש

 ,שיסרעּפ ,שיכירג יװ ,טצונַאב ךיז ןבָאה

 -גנע ,טייצ רעיינ רעד ןיא ןוא ,שינַאּפש

 שילױוּפ ,שיסור ,שטייד ,שיזיוצנַארפ ,שיל

 ןייא ןעמ טלייט ךעלנייוועג .ערעדנַא ןוא

 ןדיי ייב רוטארעטיל ןופ עטכישעג יד

 ןיא :תופוקת ,סעכָאּפע ייר עצנַאג ַא ןיא

 יד רעכַאנ ,ך"נת ןופ טייצ רעטלַא רעד

 סָאװטע ןוא ,ך"נת ןכָאנ ןופ עכָאּפע

 ןיא הפוקת עשיטסינעלעה יד רעטעּפש

 רעכאנ ,שדקמה תיב ןט9 ןופ טייצ רעד

 -ַארַא יד ךָאנרעד ,טייצ עשידומלת יד

 עכָאּפע יד רעטעּפש ןוא ,עכָאּפע עשיב

 -לטימ ןופ ןוא ,טייז ןייא ןיא עינַאּפש ןופ

 (דנַאלשטײד ןוא ךיירקנַארפ) עּפָארײא

 ןופ הפוקת יד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -יל ענייש יד ,םיקסוּפ ןוא םישרפמ יד

 -ָאמ יד ךָאנרעד ,עילַאטיא ןיא רוטארעט

 עלאנאיצַאנ ןוא הלכשה ןופ טייצ ענרעד

 .שידיי ןיא רוטארעטיל יד ,רוטארעטיל

 ןענעז ןעגנולייטנייא עלַא יד ךיוא רעבָא

 עקיטכיר סָאד טינ ןבעג ןוא ערָאלק טינ

 ןיא ןעמ טניפעג טפָא ץנַאג לייוו ,דליב

 -רוטארעטיל ענעדישרַאפ עכָאּפע ןייא
 -גוזאב ןיא .טרעקרַאפ ןוא ,ןעגנוניישרעד
 טניפעג ןטייצ עטקורעגּפָא-טייוו ערעד
 .ןעגנוניישרעד-רוטארעטיל עכעלנע ןעמ
 גנולייטנייא יד זיא ןײמעגלַא ןיא רעבָא

 -כישעג רעד ןיא ןעמונעגנָא סעכָאּפע ןיא

 ,ןדיי ייב רוטארעטיל ןופ עט

 ןופ הפוקת יד זיא עכָאּפע עטשרע יד
 רעד טיול) םורַא טמענ עכלעוו ,ך"נת
 ,רָאי 1,000 רעביא ןופ טייצ ַא (עיצידארט

 רעד ןופ ןביוהנָא עטסטלע רָאג יד ןופ

 םעד זיב קלָאפ ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןטפ
 םעד ןיב טסייה סָאד .גנונעכערטייצ
 שמוח ןיא ,שדקמה תיב ןט2 ןופ יובפיוא
 רָאג ןופ ןרוּפש ןַארַאפ ןענעז טסבלעז
 -ײפָאּפע-ןדלעה ןוא רעדיל-סקלָאפ עטלַא
 ןוא ןדיי ייב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןע
 יד רעכיז זיא עטסטלע יד ןופ רענייא
 ךמל ואוו 'ד תישארב שמוח ןיא רעטרעוו
 שיא יכ, רעבייוו ענייז וצ טגָאזעג טָאה
 סָאװ ןוא ,"יתרובחל דליו יעצּפל יתגרה
 -ךפמ לייט ךרוד טשטייטעגסיוא טרעוו
 (ארזע ןבא רעד ךיוא ייז ןשיווצ) םיש
 רע זַא ,דלעה ַא ןופ ײרעמירַאב ַא סלַא
 סטכעלש םיא טגאוו סָאװ ןדעי טעליוק
 רימ ןבעג טסבלעז ך"נת ןגעו .ןָאט וצ
 -ַאב רעבָא .ך"נת, טרָאװכוז םייב
 -רוטארעטיל סלַא ך"נת םעד קידנכארט
 יד ןַא ,ןזייוװצנָא קיטכיוו זיא גנופַאש
 רעייז ןטלַאהטנַא ך"נת ןופ םירפס 4
 עשירָאטסיה ;ןעמרָאפ עשירארעטיל ליפ
 ,סערעל עזעיגילער ,ןצעזעג ,ןגארטרָאפ
 -ַאּפ עשיריל ,קיטע ,רעטרעוו עשיטקאדיד
 לופ סעדער ,עמארד ,ןעגנולייצרעד ,עיזע
 ,רעדיל-סקלָאפ ,ןקורדסיוא עכעלדליב טימ
 ןגָאלאיד עשיפָאזָאליפ ,ןעיײּפָאּפע ,םילשמ

 -ירעד טרעװ ך"נת רעד ןוא ,ןעייסע ןוא
 ןופ רפס סלַא רָאנ טינ טכַארטַאב רעב
 -יל סלַא ךיוא רָאנ תולגתה רעזעיגילער
 סלַא ,גנופַאש עטסכעה עשירארעט
 -יירגרעד עטסכעה יד ,םירפסה רפס רעד
 -עדנַא ןוא שמוח ןופ םירוּפיס יד .גנוכ
 ןופ ןעגנולייצרעד יד יװ ,םירפס-ך"נת ער
 ףסוי , בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ ןבעל
 ,לגע רעד ,םירצמ תאיצי ,רעדירב יד ןוא
 -יס ענעדישרַאפ יד ,סעלב ,םילגרמ יד
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 ,ןועדג ,הרובד ,דוהא) םיטפוש ןיא םירוּפ
 יד) םיכלמ ,לאומש ,(ןושמש  חתפי

 ,(עשילא ןוא והילא ןופ םירוּפיס-רעדנואוו
 יד ,לאינגד ,תור ןופ עילידיא יד ,רתסא
 -ישה ריש ,וניזאה ,רישי זא ןופ עיזעָאּפ
 יד ,םיאיבג יד ןופ םימואנ יד .,םיר

 -איד עשיטַאמארד יד ,םילהת ןופ תולפת
 "כַארטַאב עשיפָאזָאליפ יד ,בויא ןופ ןגָאל

 -רעוו עשיטקאדיד יד ,תלהק ןופ ןעגנוט

 הכיא ןופ סעיגעלע יד ,ילשמ ןופ רעט

 עטסכעה יד ןענעז סָאד ,הימרי ןופ ןוא
 ןענעז עכלעוו ,רוטארעטיל ןיא ןעמרָאפ

 ,םענייק ךרוד ןרָאװעג ןגיטשעגרעביא טינ

 ןטייצ-ך"נת ענעי ןיא זַא ,רעכיז זיא סע

 -יל ערעדנַא ייר ַא ןדיי ייב ןעוועג ןענעז

 ןריולרַאפ ןענעז עכלעוו ,קרעוו עשירארעט

 "רעד ןרעוו ןײלַא ך"נת ןיא ןוא ןעגנַאגעג

 -פס ענעגנַאגעג-ןריולרַאפ עכלעזַא טנָאמ

 -ישראפ ןופ םירפס ,"רשיה , רפס) םיר
 (ערעדנָא ןוא ודיע יו ,םיאיבנ ענעד

 טייצ יד םורַא טמענ עכָאּפע עטייווצ יד

 תולג ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןדיי ןעוו

 שדקמה תיב ןט2 ןופ ףוס םוצ זיב לבב

 רעכעלנייועג רעד טול 70 רָאי ןיא)
 -עטיל עשידיי עקיזָאד יד .(גנונעכערטייצ

 זיא ןוא עטגייווצרַאפ ַא רעייז זיא רוטאר
 ןיא ,ןכארּפש ייר ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג

 ןוא ,שיכירג ןוא שיאעמַארַא ,שיאערבעה

 עשירארעטיל ענעדישרַאֿפ םורַא טמענ

 -שיפיצעּפס עטסקיטכױו יד .ןעמרָאפ
 "עז טייצ רעקיזָאד רעד ןופ קרעװ עשידיי
 יד ,?ןפירקָאּפַא; ענעפורעג-ױזַא יד ןענ
 ןפור לייט יוװ רעדָא) "םינורחא םיבותכ.
 -ָאּפַא עקיזָאד יד ,("םינוציח םירפס,, ייז

 -יימ ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענעז ןפירק
 א ןוא ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא סנטס
 -עג ןבירשעג ךעלקריוו ןענעז ייז ןופ ךס
 יז ןופ לייט רעבָא .שיכירג ןיא ןרָאװ
 -עה ןיא ןרָאװעג ןבירשעג סיוועג ןענעז
 -עמַארַא ןיא ךיוא רשפא ןוא שיאערב
 -ַאב עשירָאטסיה םורָא ןעמענ ייז .שיא
 "ומשח יד ןופ םירפס יד יוװ) ןעגנוביירש

 המכח-סנבעל ןוא רעטרעוו-סקלָאפ ,(םיאנ
 ןעגנולדנַאהּפָא עשיפָאזָאליּפ ,((אריס ןב)

 ךוב-:םיאנומשח עט4 סָאד ,המלש תמכח)

 הנשוש תידוהי) ןלעוװָאנ .(ערעדנַא ןוא

 טעז ייז ןופ לייט ןיא .(ערעדנַא ןוא
 רעד ןופ סולפניא םעד ךעלטייד ןעמ
 -יפָאזָאליפ ןוא רעשירארעטיל רעשיכירדג

 עשידיי סָאד רעכלעוו טימ ,טלעװ רעש

 טניז גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא קלָאפ

 -ץרא ןעמונעגנייא טָאה ןודקומ רדנסכלַא

 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט4 בױהנָא ןיא לארשי
 טול .גנונעכער טייצ רעכעלנייוועג רעד
 רענעי (ןופ ןלָאז רעקיטירק-ך"נת לייט

 ןלָאז עכלעוו ,םירפס ןעמַאטש ךיוא טייצ

 ,ך"נת םוצ עיצידארט רעד טיול ןרעהעג

 קרעוו יד ךיוא ןרעהעג עכָאֿפע רענעי וצ

 -ָאטסיה ןוא רעקנעד עשידיי עסיורג ןופ

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עכלעוו ,רעקיר

 ןופ קרעװ יד יוװ) שיכירג ןיא לעניגירָא

 קרעװ יד ןוא ,עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ

 תיב ןברח ןכָאנ דלַאב ןופ סויוואלפ ןופ
 "עדנַא ןוא לעיקעזע ןופ עמארד יד ,ינש

 ךיוא ןעמ ףרַאד טייצ רענעי וצ .(ער

 ,תוינשמ ןופ לייט ןסיורג א ןענעכערוצ

 רעד ןופ עיצקאדער עקיטליגדנע יד םגה

 ןעמוקעגרָאפ זיא סולשּפָא ריא ןוא הנשמ
 ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש דנטיידַאב
 ןופ עדנע ןיא ,יבר ,אישנה הדוהי יבר
 ,רעכיז זיא סע רעבָא ;טרעדנוהרָאי ןט9
 ןעמַאטש הנשמ רעד ןופ ןלייט עסיורג זַא

 "וד,, ןיא עז) ינש תיב ןופ טייצ רעד ןופ
 לטיּפָאק ןיא ,יולה ןופ "םינושארה תור
 טסייה רימ ןבָאה ָאד .(?הדוסיב הנשמה ,
 רערעטעּפטש רעד ןופ גנַאפנָא םעד סע
 רוטארעטיל רעשידומלת רעטגייווצרַאפ
 יד ןופ ךס ַא זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע ןוא
 טייצ רעד ןופ ןעמַאטש רעטרעוו-םישרדמ
 -רעד עלַא יד ןגעוו -- .ינש תיב ןופ
 םיבותכ,, רעטרעווכוז עז קרעוו עטנָאמ
 -שמ,, ,?סויוװַאלפ,, ,"ןָאליפ,, ,"םינורחא
 ."הנ

 "עפורעג ױזַא יד זיא הפוקת עסירד יד
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 ."םישרדמ ןוא דומלת ןופ עכָאּפע, ענ
 ךרעל ןופ טייצ יד םורַא טמענ עכלעוו
 ןוא ןט7 םעד ךרעל זיב 70 רָאי םעד

 רעד םגה) טרעדנוהרָאי ןט8 םעד רשפא
 -עג ןסָאלשעג לעיציפָא זיא ןײלַא דומלת

 -רַאפ רעייז יד ןענעז סָאד .(רעירפ ןרָאװ
 עדיב ,הנשמ רעד ןופ םירפס עטגייווצ
 -דמ עליפ יד ,ילבב ןוא ימלשורי ,תורמג

 ןעמַאװצ עלַא ןטלַאהטנַא עכלעוו ,םישר

 :ןעמרָאפ-רוטארעטיל עקיברַאפנעדישרַאפ

 ןרַאטנעמָאק ,לוּפלּפ ,גנובעגצעזעג יד

 -ַאב עשיפָאזָאליפ ,תודגא-סקלָאפ ,םילשמ
 .סערעל עשיטסימ ,תושרד ,ןעגנוטכארט

 -כוז יד ןיא עז םירפס עקיזָאד יד ןגעוו
 "שרדמ,/ ,"הכלה, ,"הדנא, רעטרעוו

 הפוקת עקיזָאד יד ,"דומלת,, ,"הנשמ,,

 (ך"נת ןכָאנ) יד ןענעז םירפס עריא ןוא

 "כישעג רעצנַאג רעד ןיא עטסקיטכיוװ

 לייוו ,ןדיי ייב רוטארעטיל רעד ןופ עט

 םתוח םעד טגיילעג רָאנ טינ ןבָאה ייז

 םיניד יד ,ןבעל ןשידיי ןצנַאג םעד ףיוא

 רָאנ ,רעגייטש-סנבעל ןוא םיגהנמ ןוא

 ןצנַאג םעד טסולפנייאאב ךיוא ןבָאה

 ערעטעּפש עלַא ןיא גנַאגנקנאדעג ןשידיי

 רעד רַאפ רוקמ רעד ךיוא ןענעז ןוא ןטייצ

 רַאפ רוטארעטיל-סקלָאפ רעשידיי רעצנַאג

 יתורוד ערעטעּפש עלַא

 עטשרע יד זיא עכָאּפע עטרעפ יד

 ןוא "םינואגה תפוקת,/ רעד ןופ טפלעה

 -רָאי ןט7 םעד רעפעגמוא ןָא ךיז טביוה

 ןט10 םעד ךרעל ךיז טקידנע ןוא טרעדנוה

 .עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי

 קינײװ רעייז ןבָאה רימ רעכלעװ ןופ
 רעייז ןעוועג זיא יז םגה ,תועידי ערָאלק

 -טסעפ ןוא טרידילָאסנָאק זיא ,עכייד ַא

 יד ןופ טסקעט רעד ןרָאװעג טלעטשעג

 "וצ ןענעז סע :תורמג עטנַאמרעד עדייב

 עטשרע יד ,םישרדמ עיינ ליפ ןעמוקעג

 "לאש) םירפס"הכלה עשידומלת-ךָאנ

 םישעמה רפס,, "תולודג תוכלה, ,"תות

 "שת ,(ערעדנַא ןוא "לארשייץרא ינבל

 ילָאסנָאק ןענעז סע ;םינואג יד ןופ תוב
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 .תוליפת ןופ תואחסונ יד ןרָאװעג טריד
 ַא ןופ ןעמַאטש טסבלעז תוליפת יד טגה
 "אב ךיז ןבָאה סע ;ןטייצ עקידרעירפ ךס

 ןוא ,םיטויּפ עטמארגעג עטשרע יד ןזיוו

 יד טלָאמעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ללכב
 ךיז טָאה עכלעוו ,עכָאּפע-םיטויּפ עסיורג
 ןוא ,טייצ עגנַאל ַא ךָאנרעד ןגיוצעג

 ןב יסוי ןעוועג ןענעז רעגנאפנָא סנמעוו

 ךרעל עלַא) רילקה רזעלא ןוא יאני ,יסוי

 לארשי-ץרא ןיא טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא
 -עג טלעטשעגטסעפ ךיוא זיא טלָאמעד

 רעטיירב זיא סע ןוא דוקינ רעד ןרָאװ

 -ך"נת םוצ הרוסמ יד ןרָאװעג טרימרָאפ
 ןיא ןדיי ייב רוטארעטיל יד .טסקעט

 -נעצנָאק ךיז טָאה עכָאּפע רעקיזָאד רעד
 ןוא לארשי-ץרא ןיא סנטסײמַא טרירט

 -יימ ןַארַאפ ןענעז סע רעבָא ,לבב ןיא
 ךעלמירפס עשירָאטסיה לייט זַא ,ןעגנונ

 ןלָאז טייצ רענעי ןופ םישרדמ לייט ןוא

 עילַאטיא ןיא ןרָאװעג רבחתנ ןבָאה
 ןוא והילא יבד אנת ,רשיה רפס ,ןופיסוי)

 ןיוש ןעמ טקרעמַאב טלָאמעד .,(ערעדנַא

 ןשיטסימ ןופ םירפס עטשרע יד רעטיירב

 -תסנ ,תולכיהו שיאערבעה ןיא טלַאהניא

 -ניישראוו ןוא יאחוי ןב ןועמש יברד תור
 .(ערעדנַא ןוא הריצי רפס רעד ךיוא ךעל

 :רעטרעווכוז יד ןיא עז םיטרּפ ןגעוו --
 ,הלבק ,הרוסמ ,דוקינ ,םיטויּפ ,םישרדמ

 ךרעל ןָא ךיז טביוה עכָאּפע עטפניפ יד
 זיב ךיז טיצ ןוא טרעדנוהרָאי ןט10 םעד

 טמענ יז ןוא טרעדנוהרָאי ןט12 םעד ךרעל

 ,לארשי-ץרא ,רעדנעל ךס ַא םורַא ןיוש
 -ןופצ ןוא -םורד ,עילַאטיא ,עינַאּפש ,לבב
 ,םירצמ ,ץנאזיב ,דנאלשטייד ,ךיירקנארפ

 יד ןוא ,עקירפַא-דרָאנ ןיא רעדנעל ייר ַא
 ַא טלָאמעד טגָארט ןדיי ייב רוטארעטיל
 ןוא רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדישרַאפ רעייז
 ריא טפור ןעמ .ןכַארּפש עכעלטע ןיא זיא
 עשינַאּפש ןוא עשיבַארַא יד, ךעלנייוועג
 יר ַא סָאװ םעד ץוחַא לייוו ,?עכָאּפע
 -ניא ןשידיי ןופ קרעוװו עלאטנעמונָאמ
 רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז טלַאה
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 -עעזעגנָא ךס ַא ןוא ךארּפש רעשיבַארַא

 טניואועג ןבָאה םירבחמ עשידיי ענ

 (רעדנעל ערעדנַא ןוא לבב ןיא ץוחא)

 -ידיײ-טּפיוה רעד זיא ,עינַאּפש ןיא ךיוא

 רעקיזָאד רעד ןיא גנאגנעקנאדעג רעש

 סולפנייא םעד רעטנוא ןענַאטשעג עכָאּפע

 יד .טלעוו-רוטלוק רעשיבַארַא רעד ןופ

 רעקיזָאד רעד ןיא רוטארעטיל ששידיי

 יעיזעָאּפ ,עיפָאזָאליפ םורַא טמענ עכָאּפע

 ,עכעלטלעוו ייס (םיטויּפ) עזעיגילער ייס

 "יּפ) עיצאקיפידָאק ןוא ןראטנעמָאק-הכלה

 -וריּפ ,(ןעגנולמַאז תוכלה ןוא םישוד

 -רעװ ,םירפס - קודקד ,ך"נת םוצ םיׂש

 ןיז ןטסטיירב ןיא עיגָאלָאעט ,רעכיברעט

 -ַאמ) ןטפַאשנסיוו עכעלטלעוו ,טרָאװ ןופ

 "יה ,(ןיצידעמ ,עימָאנָארטסַא ,קיטַאמעט

 "ראפ עויא .ןעגנונעכייצרַאפ עשירָאטס

 ןענעז טייצ רעקיזָאד רעד ןיא רעייטש

 רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעפ עטסערג יד

 בר יװ ,עטכישעג-רוטארעטיל רעשידיי

 לאומש יבר ,ןואג יאה בר ,ןואג הידעס

 קחצי יבר ,לוריבג ןבא ,חאנג ןבא ,דיגנה

 ,סארזע ןבא יד ,יולה הדוהי יבר ,יספלא

 ,סנובת ןבא יד ,ם"במר רעד .,ייחב ונבר

 ערעדנַא ליפ ןוא ,יזירחלא הדוהי יבר

 "נייא םעד רעטנוא ןעוועג ןענעז עכלעוו

 טלעוו-רוטלוק רעשיבַארַא רעד ןופ תולפ

 ןיא קרעװ ערעייז ןבירשעג ןבָאה ןוא

 רעד ןופ .שיאערבעה ןיא ןוא שיכַארַא

 יד ןיא ךיוא רימ ןבָאה טייז רעטייווצ

 ץוחַא רעדנעל עשיאעּפָאריא ערעדנא

 "רפמ ןוא םינטייּפ עטמיראב יד (עינאּפש

 ,סומינולק יבר יװ הכלה ילעב ןוא םיש

 (י"שר) יקחצי המלש יבר ,םושרג ונבר

 ידיסח יד ,תופסות ילעב יד ,סד"באר יד

 ןוא .סערעל עשיטסימ ערעייז טימ זנכשא

 ןוא ץנַאיב) רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא

 טמענרַאפ טרָא רעדנוזַאב ַא .(ערעדנַא

 ענעדלָאג,, יד עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןיא

 עיעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןופ "הפוקת

 יבר עטנַאמרעד יד טימ עינַאּפש ןיא

 הדוהי יבר ,לוריבג ןבא ,דיגנה לאומש

 ,רעדיל סנעמעוו ,סארזע ןבא יד ןוא יולה

 -נעש יד ןענעז ,עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער

 יב רוטארעטיל רעד ןיא תורצוא עטס

 ךיוא טָאה עכָאּפע עקיזָאד יד ,ןדיי

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא טכאובעגניירַא

 "יקח ןשיגָאלָאעט-שיפָאזָאליפ םעד רוטאר

 -גכיײצעגנָא -ךעלטייד טימ ,טנעמעלע"הר

 "נעד ןשידיי ןזעיגילער ןופ ןעגנוטכיר עט

 רעד ןופ םירפס עשיּפָאזָאליפ יד ןוא ,ןעק

 תונומאה סהידעס בֹר) טייצ רעקיזָאד

 ונבר ,ירזוכה סיולה הדוהי יבר ,תועדהו

 סמ"במר םעד .תובבלח תובוח סייחב

 -ַאב ןבָאה (ערעדנא ןוא םיכובנ הרומ

 -הריקח עזעיגילער עשידיי יד טסולפנייא

 ןרָאי רעטרעדנוה ליפ ךרוד רוטארעטיל

 ,טייצ רעזדנוא זיב

 עטסקיטכיװ יד ךעלטנגייא זיא סָאד

 -ארעטיל רעד ןיא עכָאּפע (דומלת ןכָאנ)

 ריא טגיילעג טָאה יז לייוו ,ןדיי ייב רוט

 "יירב ןיא) עשירארעטיל עלַא ףיוא םתוח

 ןדיי ייב ןעגנופַאש (טרָאװ ןופ ןיז ןרעט

 -יינ רעד זיב רעטרעדנוהרָאי עלַא ךרוד

 ןט18 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא טייצ רע

 "עּפש זַא ,גָאז ןָאק ןעמ .טרעדנוהרָאי

 ןרָאװעג ןבעגעגוצ טינ טעמכ זיא רעט

 "עג רעלעניגירָא ןייק ,םרָאפ עיינ ןייק

 "עג טינ ןלָאז רימ ןכלעוו ,קורדסיוא-קנַאד

 ןיא טינ ,עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןיא ןעניפ

 רוטארעטיל ןופ ןיז ןטצענערגַאב םעד

 ןוא ,הצילמ עשיטעטַאּפ יד ,עיוזַאּפ)

 ,ףירגַאב ןקיזָאד ןופ ןיז ןרעטיירב ןיא טינ

 ,רסומ ,שורד .הכלה ,עיפָאזָאליפ ןיא

 יד ,טרעקרַאפ .טּפַאשנסיו עכעלטלעוו

 רעמ טינ ןענעז םירפס ערעטעּפש עלַא

 םירפס יד ןופ דוסי םעד ףיוא טיובעג יו

 םיטרּפ -- .עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןופ

 יד ןופ ןעגנופַאש ןוא םירפס יד ןגעוו

 יד ןיא עז ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאמרעד

 ,הידעס יװ ,ןעמענ ערעייז ןופ רעטרעווכוז

 יולה הדוהי ,יקחצי המלש ,ןומימ ןב השמ

 . יערעדנַא ןוא
 רעייז ַא םורַא טמענ עכָאּפע עט6 יד
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 זיב טרעדנוהרָאי ןט13 ןופ ,טייצ עגנאל

 -רָאי ןט18 ןופ טימ רעד ןיא רעפעגמוא
 -רעדָאמ רעד זיב טסייה סָאד ,טרעדנוה
 יד ךיוא זַא ,קיטכיר זיא סע .טייצ רענ

 -טייהנייא ןייק טינ זיא עכַאקע עקיזָאד

 ןלייטנייא ריא ךיוא ןָאק ןעמ ןוא עכעל
 ןוא ,ןעגנולייט-טייצ ענעדישרַאפ ןיא

 רעבָא .רעדנעל ענעדישרַאפ יד ןיא ךיוא
 -עג רעירפ ןבָאה רימ יװ ,ןײמעגלַא ןיא
 עכָאּפע עצנַאג עקיזָאד יד זיא ,טגָאז

 ייב גנופאש רעשירארעטיל רעד עגונב

 (טרָאװ עקיזָאד ןופ ןיז ןטיירב ןיא) ןדיי

 ןופ גנוצעזטרָאפ ַא ,ךשמה א לכה ךסב

 ןבָאה עכלעוו ,ןעיידיא ןוא ןעמרָאפ יד

 -נעד ןופ עכָאּפע עקידרעירפ יד טרינימָאד

 ילעב ,ןרָאטאטנעמָאק ,רעטכיד ,רעק

 ןופ רָאנ ,הכלה ילעב ,םיקדקדמ ,רסומ

 נָא ןלָאז רימ ביוא .טייקסיורג רערענעלק

 ןופ טייצ יד עכָאּפע עקידרעירפ יד ןפור

 עט6 יד ןפורנָא ןעמ ןָאק ,"םינושאר , יד

 ןיא "םינורחא; יד ןופ טייצ יד עכָאּפע

 ףעגנופַאש עשירארעטיל עלַא וצ גוצַאב

 "ךשמה רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא ןָאק ןעמ

 -יײדַאב ץנַאג לָאמלײט ןעניפעג עכָאּפע

 ןיא ימורה לאונמע יװ) רעטכיד עדנט

 'ר יװ) רעקנעד ;(ערעדנַא ןוא עילַאטיא

 שקשרק .םיוקע ןופ רבחמ ,ובלא ףסוי

 יװ) ןרָאטַאטנעמָאק ;('ה רוא ןופ רבחמ

 הכלה ילעב ;(ערעדנַא ןוא לאנברבא רעד

 'ר :"םירוט , יד ןופ רבחמ ,בקעי יבר)

 "בחמ :(ךורע ןחלש ןופ רבחמ ,וראק ףסוי

 ןוא םישודיח לָאצ רעסיורג רעד ןופ םיר

 תולאש ןוא ארמג רעד ףיוא םישוריּפ

 זיא גנוטיידַאב סנעמעוו ,םירפס תובושתו

 ןופ רצוא םעד בילוצ ךיוא סיורג רעייז

 ןוא ;רסומ ילעב ;לאירעטַאמ ןשירָאטסיה

 -עלטלעוו ןיא םירפס ןופ םירבחמ רַאגָאז

 ילארשיה קחצי 'ר יוװ טפַאשנסיוװ רעכ

 םושרג ןב יול יבר ,םלוע דוסי ןופ רבחמ

 רבחמ ,אתוכז םהרבא יבר .ג"בלר רעד
 -ָארטסַא ןוא ןיסחוי רפס ןשירָאטסיה ןופ
 -עג ךיוא זיא סיורג .(ןלעבַאט עשימָאנ
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 "ָאד רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ןעוו

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי לָאצ יד עכָאּפע רעקעז
 -נסיוו ןופ ןעגנוצעזרעביא ערעייז ךרוד

 "אל ןיא ןשיבַארַא ןופ קרעװ עכעלטפַאש
 רעד וצ טקריועגטימ ליפ רעייז ןייט

 ןעקנעד ןכעלטּפַאשנסיװ ןופ גנורעכיײרַאב !

 רעבָא יטלעוו רעשיאעּפָאריײא רעד ןיא

 רָאנ ןעוועג עלא יד ןענעז ןײמעגלַא ןיא

 רעד ןופ רעצעזטרָאפ יד ,"םיכישממ,, יד
 ןבָאה ןוא ,עכָאּפע-םילודג רעקידרעירפ

 ןקורדסיוא עיינ ןוא ןעמרָאפ עיינ ןייק
 גנופאש רעשירארעטיל רעשידיי רעד.ןיא
 רעקיזָאד רעד ןיא .ןזיוועגסיױרַא טינ

 "ץלַא רעד רָאנ ןעוועג סעיינ זיא עכָאּפע

 ןופ ,םזיציטסימ ןופ טנעמָאמ רעדנגייטש

 רעמ ץלַא רדסכ ןרָאװעג זיא סָאװ ,הלבק
 סרעדנוזאב ןוא םירפס יד ןיא דנרינימָאד

 ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,םירפס ענעי ןיא
 סע .,רוטארעטיל-סקלָאפ יד ,ןגָאז וצ ױזַא

 ירופיס יד ןזיואב רעמ ךיז ןבָאה

 טינ ןעוועג ןענעז ייז םגה סָאװ ,תוישעמ
 ךיז סנטסײמַא ןבָאה ןוא םרָאפ ןיא יינ
 םירפס עקידרעירפ רָאג ףיוא טציטשעג
 ןופ תוישעמ יד) רעטקַארַאכ ןכעלנע ןופ
 תוישעמה רפס ,רוטארעטיל-םישרדמ רעד
 ייז ןבָאה (ערעדנַא ןוא םיסינ ונבר ןופ

 ןקרַאטש ַא רעטנוא ןענופעג ךיז ךיוא

 -סימ ןרעלוּפָאּפ ןוא הלבק ןופ סולפנייא
 ןרעפיט םנופ ןדיישוצרעטנוא) םזיציט

 ירופיס יד ןופ לייט ןיא .(םזיציטסימ

 אקוד טינ ןקרעמַאב וצ ךיוא זיא תיושעמ
 ,ךיוא רָאנ ,ןוויטָאמ עשידיי שיפיצעּפס
 -ָאמ עלַאנאיצַאנרעטניא ןגָאז וצ ױזַא
 ןופ רוטארעטיל-סקלָאפ רעד ןופ ,ןוויט

 ןופ םיטרּפ ןגעו -- .רעקלעפ ערעדנַא
 "רעווכוז יד ןיא עז טייצ רעקיזָאד רעד
 עטנָאמרעד יד ןופ ןעמענ יד ןופ רעט
 .ןטייקכעלנעזרעּפ

 ןָא ךיז ביוה עכלעוו ,עכָאּפע עיינ יד
 ןוא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טימ רעד ןיא
 ןָאק ןעמ עכלעוו ןוא טציא זיב ךיז טיצ
 ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןלייטנייא ךיוא
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 טָאה ,(רוטארעטיל עלַאנאיצַאנ ,הלכשה)
 ריא ןיא סָאװ ,ךירטש:רעטקַארַאכ םעד
 קרַאטש לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טקרעמַאב
 "ילעריטינ ,ןכעלטלעוו םעד דנרינימָאד

 ךיוא זַא ,קיטכיר זיא סע .טנעמָאמ ןזעיג

 לָאמלייט ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז רעירפ

 ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער-טינ ןופ םירפס

 -ַאד .ןלַאפוצ רָאנ ןעוועג ןענעז ייז רעבָא

 רעד טרעוװ עכָאּפע רעיינ רעד טימ ןגעק
 -ַאכ רעכעלטלעוו ,רערעלוקעס רעקיזָאד

 גנופַאש רעשירארעטיל רעד ןופ רעטקאר

 -ראפ יד ןופ םאנסיוא ןטימ) ןדיי ייב
 -סיואכרוד ןענעז עכלעוו ,םירפס ענעדיש

 "ודכו הלבק ,שורד ,הכלה יוװ ,עזעיגילער

 סלַא רעטייוו ןעניישרעד עכלעוו ןוא ,המ
 םירפס יד ךיוא ןוא רעירפ ןופ ךשמה ַא

 ןוא דנרינימָאד ןוא רָאלק (תודיסח ןופ

 -רַאטש ןוא רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ טמוק

 -טינ יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא רעק

 -לעפ ערעדנַא ןופ ןרוטארעטיל עשידיי

 רעד ןופ רעגָאזנָא ןטשרע םעד סלַא .רעק

 ןטכארטַאב ןעמ ןָאק עכָאּפע רעקיזָאד
 -ערג יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,םענייא

 -ייג עזעיגילער עטסכיירטסייג ןוא עטס

 םייח השמ יבר זיא סָאד ;ןדיי ייב רעטס

 טָאה רעכלעוו ,("וטַאצול, עז) וטַאצול

 וו םירפס עזעיגילער ליפ ענייז ץוחַא

 רפס רסומ ןפיט םעד ,המכח יחתּפ ח"לק

 "עג ךיױא (ערעדנַא ןוא םירשי תליסמ

 סעמארד עכעלטלעװו ענייפ יד ןבירש

 ןוא "זוע לדגמ,, ןוא "הלהת םירשיל,

 ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא טימרעד זיא
 -יאערבעה עטסערג יד ןופ רענייא סלַא

 רעשיאערבעה רעיינ רעד ןיא רעטכיד עש
 -עגנָא ךיז טָאה םיא ךָאנ .רוטארעטיל
 -סיב ךיז טָאה ןוא דנאלשטייד ןיא ןביוה
 ערעדנַא ןיא טיײרּפשרַאפ ךיוא זייווכעל
 עכלעוו ,גנוגעווַאב-הלכשה יד רעדנעל
 -טנַא יד טכַארבעג טייז ןייא ןופ טָאה
 קרעוו ייר ַא ןופ שיאערבעה ןיא גנואייטש
 ןופ גנושרָאפ ,ןפַאשנסיוו עכעלטלעוו ןופ
 -ָאֹּפ ןוא ,הצילמ ,ךארּפש רעשיאערבעה

 ,לזייו. ץריה ילתפנ ,ןָאסלדנעמ) עיזע

 ללכב ,באז ןב ,סעדנעמ-וקנארפ ,ןָאמיימ
 -מה, לאנרושז ןופ רעלעטשטפירש יד
 עטנרעלעג רעטעּפש ךיא יװ ,"ףסא

 -כארק יו ,שיאערבעה ןיא רעקירָאטסיה

 ,וטאצול דוד לאומש ,טרָאּפָאּפאר ,לַאמ

 טייז רעטייוצ רעד ןופ ;(ערעדנַא ןוא

 -סױרַא גנוגעוואב-הלכשה עקיזָאד יד טָאה

 רעשידיי א ןופ גנואײטשטנַא יד ןפורעג
 "נא ןיא ןדיי ךרוד ןבירשעג רוטארעטיל
 ,שטייד ןיא סרעדנוזאב ,ןכַארּפש ערעד

 ,שילגנע ןיא ךיוא רעטעּפש טשרע ןוא

 ערעדנַא ןוא שיליוּפ ,שיסור ,שיזיוצנארפ
 ןעוועג זיא ןופרעד ביױהנָא רעד ;ןכַארּפש

 ןיא ך"נת ןופ גנוצעזרעביא סנָאסלעדנעמ
 עשיפָאזָאליפ-שינָאלָאעט ןייז ןוא ,שטייד
 יד .?םעלַאזורעי; טפירש עשימעלָאּפ

 -עגניירַא טָאה עכָאּפע-הלכשה עקיזָאד

 -עלטלעוו רעשיאערבעה רעד ןיא ןגָארט

 םזיטנַאמָאר םעד ךיוא רוטַארעטיל רעכ

 טָאה ןעמ יװ ,יד וצ טפָאשקנעב יד ןוא
 עשילידיא ,טלעטשעגרָאפ וויאַאנ ךיז

 טָאה ןעמ עכלעװ ,ןעגנובעלסיוא-ך"נת
 ,רוטַאנ רעד וצ רעטנענ רַאפ ןטלַאהעג

 -ערבעה עקיטלָאמעד זיב יד רעכלעוו ןופ
 .טרעטייורעד ךיז ןבָאה םירפס עשיא

 גנוגעוואב-הלכשה יד טָאה קיטייצכיילג

 -טינ לָאמלייט רשפא ,ןגארטעגניײרַא ךיוא

 ןופ ןצנעדנעטיסגנורעטייוורעד ,קידנליוו

 קידנענָאטַאב ,טייקשידיי ןכעלמיטסקלָאפ

 -ַאּפָאמסָאק סָאד ,עכעלשנעמלַא סָאד רעמ
 ןשידיי ןגנע ןופ ןײגקעװַא , סָאד ,עשיטיל

 רעקידנסיורד, רעד ףיוא סױרַא ,ָאטעג
 ןשיכנת ןקיזָאד םעד ."טלעוו רעקיטכיל
 -הלכשה יד גיטייצכיילג ןוא םזיטנַאמָאר
 רעד ןיא ךיוא ןעמ טקרעמַאב ןצנעדנעט
 זיא עכלעוו ,רוטארעטיל רעשיאערבעה
 רעד ןופ ףוס ןיא ,רעטעּפש ןענַאטשטנַא
 -ַאנ, רעד ןופ ביױהנָא ןוא עכָאּפע-הלכשה
 יד ייב ,דנַאלסור ןיא ,"טייצ רעלַאנָאיצ
 הכימ ןוז ןייז .ןהכה םדא רעלעטשטפירש
 -יורב ,רעבָאלטָאג ,ןָאדרָאג ,וּפַאמ ,ףסוי
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 שטָאכ ,ןיקסנעלָאמס ןוא סעד

 ןגָאלָאעדיא עטשרע יד ןופ ןעוװעג זיא

 -ַאב רעלַאנאיצַאנ רעשיאערבעה רעד ןופ

 .ןסערטעגסױהרַא קרַאטש ןיא ןוא גנוגעוו

 "געט-הלכשה עשירָאטאלימיסַא יד ןגעק
 זיא ןעגנולייצרעד ענייז ןיא רעבָא ,ןצנעד

 עטפמעקַאב עבלעז יד ןופ ךישממ רעד רע
 יכרדב העותח;) ןצנעדנעט - הלכשה

 -אב עבלעז סָאד .(ערעדנַא ןוא ?םייחה

 תבהא, סוּפאמ ןיא ךיוא ןעמ טקרעמ

 עכלעוו ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא ?ןויצ
 עטריזילידיא ןוא עטריזילַאעדיא יד ןבעג

 טייצ רעשילביב רעד ןופ ןעגנורעדליש

 רעד וצ טקריוועגטימ רעכיז ןבָאה ןוא
 טפַאשקנעב רעלַאנאיצַאנ ןופ גנוקעוורעד
 -געט יד רעבָא ,םזינויצ ןופ ןעגרָאז ןוא
 ןַא ןופ גנוקעוורעד יד ךָאד זיא ץנעד
 ןשידיי, ןטנָאמרעד םעד וצ גנוגיינּפָא

 קיטייצכיילג ןענעז ייז ןוא ,"ןבעלדָאטעג

 -הלכשה רעד ןופ קורדסיוא רעטצעל רעד
 -איצַאנ רעד ןופ עטשרע יד ןוא עכָאּפע

 ןעמ .רוטארעטיל רעשיאערבעה רעלַאנ
 (ג"לי) ןָאדרָאג ,ל .י רַאגָאז זַא ,ןגָאז ןָאק

 ןופ טימפיונוצ ַא גנוטכיד ןייז ןיא זיא

 ןופ ,ןצנעדנעט ייוצ עטנַאמרעד יד

 "קע ייז רָאנ ,ןלַאנאיצַאנ ןוא ןשיליכשמ
 ןטייוצ ןבעל רענייא םיא ייב ןריטסיז

 "תוירא ינש ןיב, ןייז ןיא ןעו ןוא
 ןופ גנוכַאװרעד יד קורדסיוא םוצ טמוק

 יד ןוא ליפעג ןלַאנאיצַאנ ןשיאָארעה

 ןופ טײיקיקענטרַאה יד ןוא טייקיצַארט

 -ַאב עכעלרעסיוא יד ןגעק קלָאפ ןשידיי

 "יסמ רעשידלעה וצ ןליוו רעד ןוא רעקירד
 ערעדנַא ןיא ןעמוק ,קלָאפ ןרַאפ שפנ תר
 ןוא "דיי לש  וצוק,,) ןעגנוטכיד ענייז
 ןלעװ סָאד קורדסיוא םוצ (ערעדנַא
 סָאװ סָאד ,טייקשידיי ןופ *ןפולטנַא,
 ףצנעדנעט-הלכשה טימ טנכיײצַאב ןעמ
 ןגעוו ןגָאז ךיוא ןעמ ןָאק עבלעז סָאד
 סױרַא ָאי ןיוש טזייו רע שטָאכ ,לפייווצ
 -יסח ןייז ןיא קיטנַאמָאר עלַאנאיצַאנ
 ,גנושרָאפ-תוד
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 יד ןעו טייִצ ַא וצ סציא ןעמוק רימ . רע

 -ילצכיילג ןוא) רוטארעטיל עשיאערבעה
 רעד ןיא רוטארעטיל יד ריא טימ קיט
 ןבעג רימ עכלעוו ןגעוו ,ךַארּפש רעשידיי
 ןוא ךיז טסקַאװעצ (רעדנוזַאב רעטעּפש

 ןצינערג ערעגנע עריא ןופ סױרַא טציילפ

 טמענ ןוא טייצ-סגנילירפ ןיא ךייט ַא יו

 ןטיבעג עטגייווצרַאפ ,ענעדיישרַאפ םורַא

 "רעד ,עיזעָאּפ :גנופַאש רעכעלשנעמ ןופ
 ,טפַאשנסיו עשידיי ,קיטירק ,ןעגנולייצ
 -לעזעג ,עמארד - ,טפַאשנסיוו עכעלטלעוו

 -מוא זיא סע .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאש

 טכיזרעביא ןצרוק ַא ןיא ןבעג וצ ךילגעמ

 עטסקיטכיו יד ןופ ןעמענ יד רַאגָאז

 ,רענעמ-סטפַאשנסיװ ןוא רעלעטשטפירש
 סרעדנוזַאב ןוא ,גנוגעוואב עלאנאיצַאנ יד

 ,םזינויצ רעד רעכַאנ ןוא ןויצ תבח רעד
 ,םזינויצ ןופ "המשגה,, יד ךעלדנע ןוא
 -ץרא ןיא יובפיוא ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד

 ,בושי ןשיאערבעה ןסיורג ַא ןופ לארשי

 יד ,רעטַאעט ,עסערּפ ,ןלוש עשיאערבעה

 "דער סלַא שיאערבעה ןופ גנובעלפיוא

 "עה יד טריפעגסורַא טָאה סָאד ,ךַארּפש
 יגעוו ןטיירב ןפיוא רוטארעטיל עשיאערב

 "יז ןעוועג ןענעז רעריפטרָאװ עטשרע יד

 ןב רזעילא ,וָאלָאקָאס ,םעה דחא רעכ

 ,ןאמשירפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,הרוהי
 גנוצעזרעביא ןייז) שטיווָאניבאר ,ץ"בעי

 -בישעג סעצערג ןופ "לארשי ימי ירבד,

 -ידַאב עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה עט
 ,(גנוגעװַאב רעלַאנאיצַאנ רעד רַאפ גנוט

 "געיליל ,('הוקתה, ןופ רבחמ) רעבמיא

 ,קילאיב ,ערעיינ יד רעכַאנ ןוא ,םולב

 ןָאסלענצַאק ,רואינש ,יקסווָאכינרעשט

 "רעב ,גרעברעייפ ,ןילטייצ ,ןיניירב ,ןהכ

 הדוהי ,ץרּפ ,יקסוועשטידרעב ,יקסדַאש
 ,רענערב .,ןַאמכיפ ,רענזיולק ,גרעבנייטש
 -נַא ליפ ןוא ןימינב 'ר ,קאבאק ,ןונגע
 "אס יד ןופ ןוא :ערעדנַא ליפ ןוא רעד
 "ונעמש לארשי:ץרא ןיא עטסעיינ עמ
 ירוא ,אלרוב ,יקסנָאלש ,ןַאמנייטש ,ץיב
 ליפ ןוא ,יריאמה ,ןדמל ,גרעבנירג יבצ
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 ןיא טכיירגרעד לָאצ סנעמעוו ,ערעדנַא
 טיבעג ןפיוא רָאנ טינ .רעטרעדנוה יד
 -גסיוו ןיא ךיוא רָאנ ,קיטסירטעלעב ןופ

 -יאערבעה יד ןיא גנושרָאפ רעכעלטפַאש

 -עג טרעכײרַאב רעייז רוטארעטיל עש
 -ןלַאװק ,עטכישעג ,עיפָאזָאליפ) ןרָאװ

 עימעכ ,קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ,ןעגנושרָאפ
 יד ןיא עז םיטרּפ -- .(רעטייוו יוזא ןוא

 יו ןעמענ עטנַאמרעד יד ןופ רעטרעווכוז

 .שיאערבעה, רעטרעווכוז יד ןיא ךַיוא

 טפַאשנסיוג ,"םוטנדי, ,"הלכשה,
 רעד ןגעיי קרעוו עקיטכיוו -- ."עשידיי
 ןדיי ייב רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג

 רעיינ רעד ןופ ךיוא ןוא ןטייצ עטלַא ןיא
 "ישרעד ןענעז רוטארעטיל רעשיאערבעה

 -כיוו יד ןוא ,לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןענ
 רוד רוד, סייו :ןענעז ייז ןופ עטסקיט
 "יל ןופ עטנישעג,, ,גרעבניצ ,"וישרודו

 -כיוו עקיצנייא סָאד) ?"ןדיי ייב רוטארעט
 ןָא טביוה רעבָא ,שידיי ןיא קרעװו עקיט

 רעשיבַארַא רערעטעּפש רעד ייב טשרע
 -בעה תורפסה תודלות,, רבוחל ,(עכָאּפע

 השמ יבר ייב ןָא טביוה) "השדחה תיר
 לש הירוטסיהה,, ,רנזולק ,(וטאצול םייח

 -יקח:-םיטרּפ) "השדחה תירבעה תורפסה

 רעד ןופ טייצ רעד ןופ קידנבײהנָא ,תור
 ןיא םירבחמ עשידיי רעביא ;(הלכשה

 עז ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא רעטלַאלטימ
 ןיא "לארשי תורפס,, סרעדיינשנייטש
 ,גנוצעזרעביא רעשיאערבעה

 -בישעג רעד ןגעוו סָאװ טייצ רעד ןיא
 "-ערבעה ןיא ןדיי ייב רוטארעטיל ןופ עט

 -עקיטכיוו ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז שיא
 -ארעטיל ןופ עטכישעג יד זיא ,קרעוו ער
 ,שידיי ןיא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רוט
 ןוא .ןרָאװעג טשרָאפעג ךעלטנירג טינכָאנ
 ןוואורּפ ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סע םגה
 ,קירע ,ןאמלוש ,סעניּפ ,רעניו ךרוד
 יד ךָאד ןענעז ,רעגינ ,ךיירנייוו ,ןזייר
 לייוו ,רָאלק גונעג טינ ןטייצ עקידרעירפ
 תועידי רערעכיז גונעג טינ ןבָאה רימ
 גנולקיװטנַא ןוא גנואיײיטשטנַא רעד ןגעוו
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 -בוז עז) ןטייצ עטשרע יד ןיא שידיי ןופ
 "יל ןופ רעשרָאפ יד ,("'שידיי, טרָאװ
 ןלייטנייא ןוואורפ שידיי ןיא רוטארעט
 הלכשה רעד זיב) ןטייצ ערעטלע יד
 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא הפוקת

 ןיא ,סעכָאּפע 2 ןיא (טרעדנוהרָאי ןט8
 טייצ-יןאמליּפש, רענעפורעג-יוזַא רעד

 ןט16 םעד זיב ןטייצ עטסטלע יד ןופ

 ןופ) "טייצ רסומ,, רעד ןוא ,טרעדנוהרָאי

 טימ ,(הלכשה רעד זיב טרעדנוהרָאי ןט6

 הפוקת "ןַאמליּפש,2 גנונעכייצַאב רעד
 עיגָאלָאנימרעט רעד ןופ ןעמונעג) ןרעוו

 -ךוטארעטיל רעשטייד רערעטלע רעד ןופ
 קרעװ עטלַא יד ןענַאטשרַאפ (עטכנישעג
 "עג טסַאפרַאפ ןענעז עכלעוו ,שידיי ןיא

 םטיר ןסיוועג ַא טול ,ןעמארג ןיא ןָאװ
 -אלקעד ןוא ןעגנוזעג סנטסיימ ןענעז ןוא
 תוחמש  ,תונותח ףיוא ןרָאװעג טרימ
 -עט יד ןוא ןעקנעשנייוו ןיא רָאג רעדָא

 -רעטיר עכעלטלעוו ןעוועג ןענעז סעמ
 ,ןסָאּפע-ןדלעה ערַאדנעגעל ,ןעגנולייצרעד
 עשטייד:טלַא ןופ טעברַאעגרעביא ייס

 טעברַאַאב ךיוא ייס ןעגנולייצרעד-רעטיר
 דוד) םירוביג ך"נת ןופ םירוּפיס ןופ

 טימ ןגעקַאד .(ערעדנַא ןוא ךלמה

 םירפס ענעי ןענַאטשרַאפ ןרעוװ ?רסומ,
 -יד ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו שידיי ןיא

 .ץרא ךרד ,רסומ טנרעלעג ,ליצ ןשיטקַאד
 ןבָאה ייז ןעוו ןליפַא ןוא ,המכח-סנבעל

 ךיוא ייז ןענעז .,תוישעמ ירוּפיס ןכעגעג

 רעד ןיא .ליצ ןשילארָאמ ַא טימ ןעוועג
 ךיא ןעייג עירָאגעטַאק רסומ רעקיזָאד
 ,שידיי ןיא םירפס עזעיגילער ללכב ןיײרַא

 טלַאהניא ןזעיגילער ןופ ןעגנוצעזלעביא
 ןטנעמגארפ -םישרדמ ,ך"נת .,תוליפת)

 עקיזָאד יד סָאװ םעד בילוצ .(המודכו
 ןיא ךעלמירפס עשיטקַאדיד-זעיגילער
 רַאפ טמיטשַאב ןעוװעג ןענעז שידיי
 ןומה ,ןדיי-סקלָאפ עטושּפ רעדָא ןעורפ
 טינ שיאערבעה ןייק ןבָאה עכלעוו ,םע
 "עג ךעלנייוועג ייז ןענעז .,ןענַאטשרַאפ
 -נעמיטנעס ,ןָאט ןוויאַאנ ַא ןיא ןבירש
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 -מַאזנרעלעג רערעדנוזַאב רעד ןָא ,לאט
 רעד .םירפס עשיאערבעה יד ןופ טייק
 עשיגָאלָאנָארכ עקיזָאד יד זַא ,זיא תמא
 ןטייצ 2 עטנָאמרעד יד ןיא גנולייטנייא

 רעד ןיא ךיוא לייוו ,רעכיז ןייק טינ זיא
 רעכיז ןענעז טייצ-"ןַאמליּפש,, רעטשרע

 ןיא םירפס דייבתכ ןיא ןעגנַאגעגמורַא
 "ניא ןשיטקאדיד ,ןזעיגילער ןופ שידיי
 ןיא רימ ןפערט רעטעּפש ךיוא ןוא ,טלַאה
 ךיוא ןוא :ןעגנולייצרעד-רעטיר יד שידיי

 ןופ םרָאפ רעד ןיא גנולעטשפיונוצ יד

 "עג רעכיז ןענעז ייז ןוא םטיר ןוא םארג
 ךרוד ןרָאװעג טרימאלקעד ןוא ןעגנוז
 ףיוא ייס םינחדב .,רעגניז-סקלָאפ ,םיצל
 "רַאפ-םירוּפ ןיא ייס ,תוחמש עטַאוװירּפ
 -ןאמליּפשג עטסערג יד .ןעגנולייוו
 -לאומש. סָאד ןענעז שידיי ןיא "קרעוו

 ןבירשעג זיא סע זַא טקנעד ןעמ) "ךוב
 ןַא (טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא  ןרָאװעג
 -ןדלעה יד ןביושַאב ,ןורעפ ןיא סָאּפע
 דוד ןופ ןעגנוריסַאּפ-סנבעל ןוא ןטַאט

 ַא) סוטרַא גינעק ןופ ןַאמָאר רעד ,ךלמה

 "רעטיר עשטייד:טלַא ןופ גנוטעברַאַאב
 סָאד ,"קחצי תדקע, ,(ןעגנולייצרעד
 ןופ "הנעיוו ןוא זירַאּפ,, ןוא ?ךוב-אבב,

 ("רוחב,, טרָאװכוז עז) רוחב והילא יבר
 רַאפ גנוטיידַאב עסיורג ַא .ערעדנַא ןוא
 -עטיל רערעטלע רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד
 יד טַאהעג רעכיז ןבָאה שידיי ןיא רוטאר

 י"נַא לייט ןוא שמוח ןופ ןעגנוצעזרעביא
 "רעד ןענעז עכלעוו םירפס-ך"נת ערעד
 ץנַאטסנָאק ןוא גרובסגיוא ןיא ןעניש

 ןבָאה עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא
 -לופ יד יו ,םיכישממ טַאהעג רעטעּפש

 ןופ ןעגנוצעזרעביא-ך"נת עקידנעטש

 ןיא ןזיוהנציו ףסוי ןוא ץילב לאיתוקי
 שמוח-:שטייט סָאד ,טרעדנוהרָאי ןט7
 ןיא "ךוב-השעמ ,, סָאד ,(הניארו הנאצ)
 -יס ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז סע ןכלעוו
 יבר) זנכשא ידיסח יד ןופ תוישעמ ירוּפ
 םירוּפיס ןוא (ערעדנַא ןוא דיסחה הדוהי
 ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ןוא ,םישרדמ ןופ
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 -תוישעמ ערעדנַא ןופ גנואײטשנַא יד
 ןופ ףיולרַאפ ןיא .,שידיי ןיא ןעגנולמַאז
 -הלכשה רעד זיב) טייצ רעקיזָאד רעד
 ןענעז (טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא עכָאּפע
 -רסומ רָאנ טינ שידיײ-טלַא ןיא ןענישרעד
 "רעביא ,ןעגנולייצרעד-רעטיר ,ךעלמירפס

 עטסנרע ןופ ,תוניחת ,תולפת ןופ ןעגנוצעז
 תובבלה תובוח ,רואמה תרונמ יוװ) םירפס

 -פס עשירָאטסיה ךיוא רָאנ (ערעדנַא ןוא
 טבש .ןופיסוי ןופ גנוצעזרעביא) םיר

 "לארשי תיראש,, עלעניגירָא סָאד ,הדוהי

 -אטנעמעלע ,ןליּפש-םירוּפ ,(ערעדנַא ןוא
 ןוא קיטעמטירַא ןופ ךעלכיב-טנַאה ער
 ןכילצונ ,ןשיטקארּפ ןופ ךעלכיב ערעדנַא
 -עג זיא םאדרעטסמַא ןיא .טלַאהניא
 טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןרָאװעג טכַאמ
 "יצ ַא ןבעגוצסױרַא וואורּפ ַא ראגָאז
 ,(?עסערּפ,, טרָאװכוז עז) שידיי ןיא גנוט

 -שה רעד ןופ טייצ רעד ןופ קידנבױהנָא

 -ַאּפ ןעגנַאגעג זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב-הלכ

 "גייט-רעפיט ,רעטייווצ רעד טימ לעלַאר
 יתודיסח ןופ גנוגעווַאב-קלָאפ רעדנפיירג

 עכלעוו ,שידיי ןיא רוטארעטיל יד זיא
 -רעביא ןַא רעמ ןעוועג טלָאמעד זיב זיא
 -טסבלעז ןרָאװעג ,רוטארעטיל עטצעזעג
 ליפ ןענעז טייז ןייא ןופ -רעקידנעטש

 ןעגנולייצרעד-רעדנואוו עשידיסח יד ןופ
 יד ןוא (ערעדנַא ןוא ט"שעב ןגעוו)

 יבר ןופ םירופיס עשיטעָאּפ עלעניגירָא
 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג רעוואלסארב ןמחנ
 ןבָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ ;שידיי
 ַא שטָאכ סָאװ ,רעלעטשטפירש-הלכשה
 רעד ןופ ןטלַאהעג טינ ןבָאה ייז ןופ ךס
 שידיי טימ טצונַאב ךיז ,ךַארּפש רעשידיי
 ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא ןבירשעג ןוא
 -ָארַאּפ ,סעידעמָאק ,םירפס עשיטקאדיד
 "יא יו טפַאשנסיוװ ערעלוּפָאּפ ,סעיד
 רפס, סעזוקרַאמ .רד ,ןָאספלָאװ ,לעכ
 -פסיך"נת ןופ ןעגנוצעזרעביא ,("תואופר
 "תלהק,, ,"ילשמ,, ,סניּפעל לדנעמו םיר
 -הלכשה ערעטעּפש יד וצ .(ערעדנַא ןוא
 ַא טרעהעג ןבָאה שידיי ןיא רעביירש
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 "טפירש עשיאערבעה עטנַאקַאב ייר עצנאג |
 רעב קחצי ,לרעּפ ףסוי יו רעלעטש
 ןָאדרָאג .ל .י ,רעבָאלטָאג .,ןָאזניוװעל
 סע רעבָא .ערעדנַא ןוא ("ןילוח תחיש.,)

 שידיי ןיא ןזיײװַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 -ניא ןזעיצנעדנעט ַא ןופ טינ ןיוש קרעוו
 "ייצרעד ,קיטסירטעלעב םתס רָאנ ,טלַאה

 דלעפנעסקַא לארשי .עיזעָאּפ ,ןעגנול
 -עג -- דנאלסור ןיא 1787 ןריובעג)

 ןיא ךָאנ טָאה (זירַאּפ ןיא 1866 ןברָאטש
 -ּפָא ,ןצנעדנעט-הלכשה יד ןענַאמָאר ענייז

 ןבעל-"ָאטעג, ןשידי םעד ןופ ןכַאלוצ
 .יברעד ןיוש ךיז "טסעגרַאפ,, רע רעבָא

 -נעדנעט שטָאכ ,ןעגנולייצרעד ענייז ןוא

 ןופ רעטקַארַאכ םעד ןיוש ןגָארט ,זעיצ

 -לעז סָאד .רוטארעטיל רעקידנעטשטסבלעז

 עשידי עטשרע יד טימ ךיוא זיא עב

 ,ןָאדרָאג לכימ) ןגרוטַאמַארד ןוא ןטעָאּפ
 סרעגניטע המלש .רד .,רעגניז רעדארב
 םעד טימ סרעדנוזַאב ןוא ,("עלעקרעס ,

 ןיא רעלעטשטפירש ןשידיי ןטסַאבטכורפ

 קיזיא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימרעד

 טביה ןָא טלָאמעד ןופ .קיד ריאמ
 רעיינ רעד ןופ יובפיוא רעד ךיוא ןָא ךיז

 ןיא ךיוא םגה ןוא ,רוטארעטיל רעשידיי
 עטמירַאב ערעטעּפש יד ןופ קרעװ לייט
 (םירפס רכומ עלעדנעמ) רעלעטשטפירש

 -נעט-הלכשה עסיוועג ןקרעמַאב וצ ןענעז
 -איצַאנ; יד טָאה ָאד ךיוא רעבָא ,ןצנעד

 םעד גנוכאוורעד - ןייזטסואוואב עלַאנ

 "יל רעשידיי רעד ףיוא סולפנייא ןטסערג
 .טפירש עטסנטיידַאב יד .רוטארעט

 "יינ רעטשרע רעקיזָאד רעד ןופ רעלעטש

 ןדַאפדלָאג םהרבא ןעוועג ןענעז טייצ רע

 -ָאּפ רעד ,ןָאזנעניד ,םירפס רכומ עלעדנעמ
 יייש) ר"מש רעביירש ןענַאמָאר רערעלוּפ
 "עז ןענַאמָאר ענייז םגה סָאװ ,(שטיוועק
 רע טָאה ףָאטש-ןעייל רעוויטימירּפ ןענ
 ןעלקיװטנַא וצ ליפ ןפלָאהעגטימ רעבָא
 -רעד דלַאב ןוא -- םוקילבוּפ-ןעייל םעד
 יל .י ,םכילע םולש ןעמוקעג ןענעז ךָאנ
 "נַא ןוא ,רָאטקעּפס ,ימע ןב ,גורפ ,ץרפ
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 טָאה שידיי ןיא רוטארעטיל יד .ערעד
 עשיפארגָאעג ןיא ךיוא טגייווצעצ ךיז
 םעד טימ גיטייצכילג ןוא ,סרעטנעצ

 ןבָאה ,ןלױּפ ןוא דנאלסור ןיא יובפיוא

 ךיז שידיי ןיא ןעגנופַאש עשירארעטיל

 -ארגימע רעד קנַאד ַא ,ןזײװַאב ןעמונעג

 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ךיוא ,עיצ

 -טנַא ךיז טָאה סע ואוו ,עקירעמא ןיא
 ַא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןיא טלקיוו

 -ַאב ןוא .שידיי ןיא עסערּפ עטגייווצרַאפ
 טקריוועג טכיזניה רעד ןיא ןבָאה סרעדנוז

 ענעעזעגנָא ,ןעגנוגעװַאב - רעטעברַא יד
 -ָאמ) ,ןגרוטַאמַארד ,רעביירש ,רעטכיד

 ןַאהַאק .,יקסוועשטניוו ,דלעפנזָאר סיר

 ,טַאטשלדע ןידױָאג בקעי  ,יװַאקרַאה

 -נעצ-טּפױה רעד רעבָא .(רעװָאשווָאב
 "עז שידיי ןיא רוטארעטיל רעד ןופ רעט
 זיא ואוו ,ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןבילבעג ןענ

 ןט20 ןופ ןרָאי רעקילדנעצ עטשרע יד

 -רעד יד ןופ ליפ ץוחַא ןבָאה טרעדנוהרָאי

 ןפַאשעג ךיױא רעלעטשטפירש עטנָאמ

 "רבא ,גרעבמָאנ ,שַא םולש קרעוו ערעייז

 .ש ,תיבשחמ לעב ,גרעבנסייוו ,ןזייר םה

 יװָאלטישז .רד; ווָאכָארָאב ,רעגינ ,יקסנַא

 ללה ,ןייבשריה ,יכנַא ,ינודקומ .רד ,יקס

 ,יקסניּפ ,ןָאסלעגרעב ,רעטייוו ,ןילטייצ

 -עזעגנָא יד ןופ ייר עצנַאג ַא ךיוא ןוא

 רעלעטשטפירש עשיאערבעה עטסנע

 דָאס ,קילאיב) שידיי ךיוא ןבירשעג ןבָאה

 ןוא יקסוועשטידרעב .,ןַאמשירפ ,ווָאלָאק

 ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .(ערעדנַא

 -עטיל עכייר ַא טלקיװטנַא עקירעמַא ןיא

 ביל השמ ,ןיסעיל טייקיטעט עשיראר

 ךָאנ .רידַאנ ,קיווייל ,שאוהי ,ןרעּפלַאה

 "עז 1918--1914 ןופ המחלמ-טלעוו רעד

 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןענ
 עיינ ןעמואוושעגפיוא ןליוּפ ןוא דנַאלסור
 ץרּפ .רעגניז  י יװ רעלעטשטפירש

 ןיײטשפָאה .,רעגנַאמ קיציא ,שיקרַאמ
 ,קאבלוק ,קישטנָארָאה ,יקסוושראוו רזוע
 עקירעמַא ןיא ןוא ,גרעבנירג יבצ ירוא
 ןוא סעלעיעל ,ןאמזאלג ,ץרַאװש ,ושָאטַאּפָא
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 "רעווכוז יד ןיא עז םיטרּפ -- .ערעדנַא
 עטנָאמרעד לייט ןופ ןעמענ יד ןופ רעט
 -רעווכוז יד ןיא ךיוא יו רעלעטשטפירש
 רעד ןגעוו -- ."שידיי, ,"רעטַאעט, רעט
 ןוא טלַא ןיא רוטארעטיל ןופ עטכישעג
 -עג, גרעבניצ :ןַארַאפ ןענעז שידיי יינ
 -פ ;ןדיי ייב רוטארעטיל ןופ עטכיש
 -ארעטיל רעשידיי ןופ עטכישעג,, סענ
 רעשידיי ןופ רעדליב,, ךיירנייוו "רוט
 -טלַא ןגעוו,, קירע ;?עטכישעג-רוטארעטיל
 ערעטלע יד, ,ףיטש ;"ןַאמָאר ןשידיי
 -לדנעמ ןופ,, ןזייר ;"רוטארעטיל עשידיי
 "ןָאקיסקעל, ןזייר ?"עלעדנעמ זיב ןָאס
 דנַאב ןייא ןיא עבַאגסױא יד  ייס)
 ךיױא םורַא טמענ עכלעװ ,1914 ןופ
 -סיוא יד ייס ןוא רעביירש-עשידיי-טלַא
 ןגעוו ןעלקיטרַא יד ;(רעדנעב 4 ןופ עבַאג
 ןופ 8 דנַאב ןיא ןדיי ייב רוטארעטיל
 רענײמעגלַא, רעד ןופ עבַאגסיוא ,"ןדיי;
 ."עידעּפָאלקיצנע רעשידיי

 -עג) עילָאּפש ןופ עדייז ,בייל
 ןוא יבר ,(טלַא רָאי 85 ייב 1812 ןברָאטש
 רעילָאּפש , רעד סלַא טנַאקַאב ,תפומ לעב
 ןמחנ יבר ןגעק תוקולחמ טריפעג ;"עדייז
 לרפס ַא םיא ןגעוו ןַארַאפ ;:רעוואלסארב
 ,?ילָאּפשמ אבסה תואלפנ;

 .(1791 ןברָאטשעג) יבר ,סהרׂש בייל
 דימלת ,יבר רעשידיסח רעלופסינמייהעג
 טגעלפ רע ;שטירזעמ ןופ רעב 'ר יבר ןופ
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפמורַא
 עשילױּפ טימ ןעגנואעז עמייהעג ןבָאה
 ;םירתסנ רַאפ טלעג טלמַאזעג ,ןטַאנגַאמ
 רע זַא ,טלייצרעד עדנעגעל-סקלָאפ יד
 ברע ןדעי ןעמוק ךרדה תציפק טימ טגעלפ
 -יירטסע םעד ןקינייּפ ןוא ,ןיוו ןייק תבש
 רַאפרעד ןט2 םעד ףעזָאי רעזייק ןשיכ
 ןיא ןייג ןדיי ןעגנואווצעג טָאה רע סָאװ
 -ידצ ןופ תוישעמ ירוּפיס יד ןיא .ןלוש
 -ןעגעל ליפ םיא ןגעוו ןַארַאפ ןענעז םיק
 ,סעד
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 ."םירוסי, ,"קילגמוא , עז ןדייל

 -לַאה יול ןופ םינָאדװעסּפ) .ה ,קיווייל
 יד ןופ ןעוועג ,1888 ןריובעג ,(ןירעּפ
 ןייק טקישרַאפ ,קסנימ .ןיא רעוט-ידנוב,
 עטקיניירַאפ יד ןיא 1918 טניז ;ריביס
 טשרעוצ ןעוועג ;עקירעמַא ןיא ןעטַאטש
 קעװַא רעכאנ ,ןטסינומָאק יד וצ טנעָאנ
 עטסנטיידַאב יד ןופ רענייא ןייז ןופ
 -קנעב ;ןגרוטַאמארד ןוא ,רעטכיד עשידיי
 -איצָאס ןגעק טסעטָארּפ ,הלואג וצ טפַאש
 רעד, ןבירשעג ;טיײקיטכערעגמוא רעל
 ?טרעקעל .שריה; ,"ןטייק, ,"םלוג
 עשיטאמארד :ערעדנַא ןוא ?סעטַאמש;,
 -םיוא ןענעז (ערעדנַא ןוא "םלוג,,) קרעוו
 ןיא שיאערבעה ןיא ךיוא ןרָאװעג טריפעג
 ."להוא,, ןיא "המיבה,, ךרוד ,לארשי-ץרא

 -יסח ענעעזעגנָא ןופ עילימַאפ רענייל
 דענעה ןושרג -- ןליוּפ ןיא םייבר עשיד

 -אר ןופ יבר רעטמיראב ,(1891 -- 1839)
 וצ טריפעגנייא ,ןדמל רעסיורג ,ןיזד

 םעדָאפ ןעיולב םעד תיציצ ןיא ןגָארט
 "תלכת ליתּט; ןופ רבחמ ;("תלכת.)

 ארמג) "הרהט ירדס,, ,"םייח תוחרא,
 בקעי (2 --- .(תורהט רדס תוינשמ ףיוא
 ,ךענעה ןושרג יבר ןופ רעטָאפ ,(1878)

 ךָאנרעד ןוא עציבזיא ןיא טשרעוצ יבר
 -- .בקעי תיב ןופ רבחמ ;ןיזדאר ןיא

 רעד ןופ רעדנירג ,(1824) ףסוי יכדרמ (5
 ןסעיטסאניד רעניזדאר ןוא רעציבשזיא
 ןופ לדנעמ יבר ןופ דיסח ןעוועג טשרעוצ

 קצָאק ןופ קעװַא ר"ת רָאי ןיא ;קצָאק
 ןשיווצ הקולחמ עסיורג ;יבר ןרָאװעג ןוא
 -חמ :םידיסח רעקצָאק ןוא םידיסח ענייז
 עטסנעזעגנָא ענייז ??חולשה ימ,, ןופ רב
 -ייא עלעבייל יבר ןעוועג ןענעז םידימלת
 יבר ןוא (ןילבול ןיא יבר רעטעּפש) רעג
 ןוא רעציבשזיא רעד ןגעוו -- .ןהכה קודצ
 רפס ַא ןַארַאפ זיא סעיטסַאניד רעניזדאר
 - ,"םירשי רוד,
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 -צה ףיוא) טכיל ןדניצנָא סָאד טטכיל
 רעשידיי רעד ןיא טָאה ,("רנ, שיאערב

 -יורג רעייז ַא ןטנעמָאמ ליפ ןיא עיגילער

 -ייפ רעד ףיוא טזייוו ןוא ,גנוטיידַאב עס

 שמוח ןיא .טנעמָאמ םעד ןופ טייקכעלרע

 סע זַא ,השמ וצ טָאג טגָאז ז"כ תומש

 -קמה תיב ןיא ,רעטעּפש) ןכשמ ןיא לָאז
 ;?דימת רגנ תולעהל,) טכיל ןענערב (שד
 -עג ךיוא טָאה "דימת רנ, רעקיזָאד רעד

 לאומש) טכיל טטָאג ,"םיהלא רנ,, ןסייה
 גהנמ רעד ךיוא טמַאטש ןופרעד ;(ג 'א

 ןוא שרדמה תיב ןיא טכיל ןדניצוצנָא

 טכיל דומע ןרַאפ ןענעװַאד םייב לוש
 ןופ לָאבמיס רעד טלַא טכארוטַאב טרעוו

 המשנ סנשטנעמ ןופ ןוא הרות רעד
 ןוא ,,רוא הרותו הוצמ רנ 'ו ילשמ)

 סטָאג -- ?םדא תמשנ 'ה רנ, 'כ ילשמ

 רעד ;(שטנעמ ןופ המשנ יד זיא טכיל
 יד טגנערב ו"ל הבר תומש ןיא שרדמ

 ידיב ךרנ, שטנעמ וצ טָאג ןופ רעטרעוו

 ןימ ןיא זיא טכיל ןייד) "ךדיב ירנו
 ,(טנַאה ןייד ןיא זיא טכיל ןיימ ןוא ,טנַאה

 טמוק סע ןעוו ,תווצמ יד ןופ ענייא ---
 ,בוט"םוי ,תבש ,גָאט רעכעלרעייפ ַא ןָא

 ןוא ,"רנה תקלדה,, ,טכיל ןדניצוצנָא זיא
 ןבעגעגרעביא זיא ןָאט וצ סָאד טכילפ יד

 ןרעוו טכיל יד ;יורפ-זיוה רעד ןרָאװעג

 םייב ןוא ,טכַאנרַאפ תבש ברע ןעדנוצעגנָא
 ,הכרב ַא ןעמ טכַאמ טכיל יל ןדניצנָא

 -נעב-טכיל; סע טסײה רעבירעד ןוא
 יורפ יד זַא גהנמ רעד זיא סע ;?ןשט
 יד ןכַאמ םייב ןגיוא יד ךיז טלעטשרַאפ
 ,הגיחת ַא ךיוא ךָאנרעד טגָאז יז :הכרב
 קױּפ רעט2 רעד ;שידיי ןיא ךעלנייוועג
 | ,םיניד יד טגנערב תבש הנשמ רעד ןופ

 טכיל ןדניצנָא ָאא געמ ןעמ סָאװ טימ
 ארמג יד :טינ סָאװ טימ ןוא תבש רַאפ
 ןגעו םירמאמ טגנערב קרּפ םעד ףיוא
 ַא -- .הוצמ רעד ןופ טייקסיורג רעד
 ןיא זיא ןדניצ-טכיל ןופ הווצמ עטייווצ
 ַא טכַאמעג טרעוװ ָאד ךיוא ןוא ,הכונח
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 ןשטנעב, סע טסייה רעבירעד ןוא הכרב
 -- י"הכוגח,, טרָאװכוז עז ,"טכיל הכונח
 וצ טכיל ןדניצוצנָא גהחנמ רעד ךיוא זיא'ס

 ַא ךיז טנערב טכיל סָאד ןוא ,טיײצרָאי
 ,םעט רעד זיא ָאד ךיוא :תעל-תעמ ןצנַאג

 רעד ןופ לָאבמיס רעד זיא טכיל לייוו
 גהנמ ַא ךיוא זיא סע ;שטנעמ ןופ המשנ
 ןוא ,סנּפָאקוצ תמ ַא ייב טכיל ןדניצוצנָא
 ןביז יד ןופ טייצ עצנַאג יד לבא ןַא ייב

 טכַארבעג טרעוו גהנמ רעד ;געט רעיורט

 אישנה הדוהי יבר ןופ האווצ רעד ןיא
 "למוקמב קולד אהי רנו ג"ק תובותכ ןיא

 ןימ ףיוא ןענערב ךיז לָאז טכיל ַא;)
 ףיוא גהנמ א ךיוא זיא סע .?טרָא
 ייז ןַא ,טכיל עסיורג ןדניצוצנָא רוּפכ םוי

 ןעמ ןוא ,תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןעגנערב ןלָאז

 טדניצ ןעמ ,"טכיל-המשנ, סע טפור
 ,הוצמ לש תוחמש עלַא ייב טכיל ןָא ךיוא

 ןגעוו .הוצמ רב ,תיוב ,הנותח ַא ףיוא יוװ
 הלדבה וצ סטכַאנוצ-תבש טכיל ןדניצנָא
 ַא זיא סע -- ."הלדבה, טרָאװכוז עז
 ַא ןיא ךיז טניפעג רענייא ןעוו ,גהנמ
 טכיל ןייז וצ רדנמ ,ןעקנארק ַא ייב ,הרצ

 וצ ךיוא זיא גהחנמ ַא .שרדמה תיכ ןיא
 עסיורג ןופ םירבק יד ףיוא טכיל ןענערב

 "ארב ןמחנ בר ןופ םידיסח יד ;םיקידצ
 ןופ רבק ןפיוא זַא ,גנוטכַא ןבעג רעווָאלס
 ,קידנעטש ךיז לָאז ןאמוא ןיא ןיבר רעייז
 ,דימת רנ רעד ןענערב ,רעהפיוא ןָא

 -- 1804 הׂשמ םירפא .,ןעיליל
 עשידיי ליפ טעברַאַאב ,רענעכייצ ,(1

 יד וצ קורדסיוא ןבעגעג ,ןוװיטָאמ-סקלָאפ
 רעדליב טנכייצעג ;הלואג ןופ ןעגנונעפָאה

 .ערעדנַא ןוא ך"נת ןופ םירוּפס יד וצ

 (ל"למ) בייל השמ ,םולבנעיליִל
 ןברָאטשעג -- עטיל ןיא 1843 ןריובעג
 -טפירש רעשיאערבעה ;סעדא ןיא 0
 טשרעוצ :ןויצ יבבוח ןופ רעריפ ,רעלשטש
 -עגמיוא ןראוועג רעכַאנ ,ןדמל רעמוופ א
 ןרימרָאפער רַאפ ףמַאק ַא טריפעג ,טרעלק
 ןייז ןיא) ךורע ןחלש ןופ םיניד עסיוועג
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 ,סעדא ןייק קעװַא ,("דומלתה תוחרוא ,

 ןיז ;"רחשה,, ,"ץילמה,, ןיא ןבירשעג

 -גוא) "םירוענ תאטח., עיפארגָאיבָאטיױא

 םישוח ןב דחפלצ,/ םינָאדװעסּפ ןרעט

 ןטסערג םעד טכַאמעג טָאה ("ההותה

 "עג ןוא םירוחב הבישי ףיוא קורדנייא

 ;הלכשה ייז ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ ןפלָאה

 רעד טימ  ןרָאװעג ןסירעגטימ רעכַאנ
 רַאטערקעס ןרָאװעג ;גנוגעװַאב-ןויצ-תבח
 יד וצ טרעהעג ;ןויצ יבבוח יד ןופ

 "עג ןבָאה סָאװ ,רעקיטקארּפ ,"םיישעמ,
 רעמ סָאװ ןעיוב ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאה
 סמעה דחא וצ ץאזנגעק ןיא ,סעינָאלָאק

 זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא ;ןויצ תבח ןקיטסייג

 רפכ,, עינָאלָאק יד לארשי-ץרא ןיא ןַארַאפ

 בוחר, סַאג יד ביבא לת ןיא ןוא ,"ללמ

 ןענעז ןטפירש ענייז -- ."םולבנעיליל
 השמ יבתכ, רעדנעב 4 ןיא ןענישרעד
 ."םולבנעיליל בייל

 ןיא "ןיגינעק-םידש., ןופ ןעמָאנ תיליֵל
 טרָאװו ןופ טמַאטש ,ןביולג-סקלָאפ
 "יב טשרעה יז לייו ,טכאנ ,"הליל,

 תוכייש ַא סעפע טָאה סָאד יצ .טכַאנ
 "תיליל העיגרה םש ךא, קוסּפ םעד טימ

 ןיא ןגָאז וצ רעווש זיא ד"ל היעשי ןיא

 יורפ-דש סלַא תיליל טרעװו ארמג רעד

 א"נק תבש ןיא ;לָאמ עכעלטע טנָאמרעד
 ןיילַא טפָאלש סע רעוו זַא ארמג יד טגָאז

 םיא רעביא טָאה טכַאנייב בוטש ַא ןיא
 "זולעמה ריש ,, יד ןיא ;הטילש יד תיליל
 ןירָאטעּפמיק ַא רָאפ טביירש ןעמ סָאװ
 ןרעוו טצישעג לָאז יז זַא ,ןבעגעגוצ טרעוו
 -רסומ ערעטעּפש יד ןיא ;"תיליל ,, ןופ

 טבעלעג רבחמ) רשיה בק ןיא ,םירפס
 ןרעוו ,(ןלױּפ ןיא טרעדנוהרָאי ןט17 עדנע

 טלעטשרַאפ תיליל יו ,תוישעמ טכַארבעג
 טריפרַאפ ןוא יורפ רענייש ַא רַאפ ךיז
 זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ -- .רענעמ עמורפ
 "טלַא רעד ןופ טמַאטש תיליל ןעמָאנ רעד
 .עיגָאלָאטימ רעשילבב
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 (1916--1859) לאוי קחצי ,יקצעניל
 רעלוּפָאּפ ;שידי ןיא רעלעטשטפירש
 גנולייצרעד רעשידיסחייטנַא ןייז ךרוד

 סע רעכלעוו ןיא ,"לגניא עשיליוּפ סָאד,,
 ."יסח ןופ ןבעל סָאד טכאלעגסיוא טרעוו

 לייט קידנלעטשרָאפ ,םייבר ןוא םזיד

 -גיוװש סלַא םיאבנ ערעייז ןוא םייבר
 "ןָאקיסקעל , סנזייר ןיא םיטרּפ :רעלד

 1139 -- 1872 םהרבא ,ןיסעיל
 טפירש-טַאנָאמ ןופ רָאטקאדער ,רעטכיד
 "עג טשרעוצ ;קרָאי-וינ ןיא "טפנוקוצ,
 ןרָאי עטצעל ענייז ןיא ;"דנוב םוצ טרעה
 רעשיטסינויצ רעד וצ רעטנעענ ןעוועג

 ,גנוגעוַאב-רעטעברַא

 ,18600 -- 1782) לארשי ,ץישפיל
 ןיא בר ,(גיצנאד ןיא א"כרת הילדג םוצ
 ,תוינשמ ןופ שרפמ רעטמירַאב ,גיצנאד

 ןייז ןעועג רבחמ טָאה רע ןכלעוו ףיוא

 "ןיא יד ןוא ?לארשי תראפת,, שוריפ
 רע עכלעוו ןיא ,ןתוינשמ יד וצ ןעגנוטייל

 -כיוו ןופ םיללכ יד טריזיטַאמעטסיס טיג

 ,תוכאלמ טײל יו ןטיבעג עשידומלת עקיט

 שדוחה שודיק ,הרהטו האמוט ,תונברק
 -לַא טַאהעג ךיוא טָאה רע :ערעדנַא ןוא

 השרד ןייז ןיא ןוא .,גנודליב עניימעג
 (ןיקיזנ רדס ןופ ףוס םוצ) "םייחה רוא;,

 "ידארט יד ןכיילגוצסיוא ךיז רע טימַאב

 טימ םלועה תאירב ןגעוו שמוח ןופ עיצ
 "עג ןיא ןעגנוקעדטנַא עכעלטפַאשנסיװ יד
 .דרע רעד ןופ רעטלע רעד ןגעוו עיגָאלָא

 ,טויּפ ,(רעטסביל ןיימ ,ייג) ידוד הכל
 םעד ךרוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא סָאװ
 המלש ,, עז) ץיבקלא המלש 'ר לבוקמ
 ןיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ("ץיבקלא
 טקירד :תבש תלבק וצ ןגָאז וצ ,תפצ

 "יסח ייב ;הלואג וצ טפַאשקנעב יד סיוא
 םייב ןעגניזעג טויּפ רעד טרעוװ םיד
 ןח רעד סיוא ךיז טיירד זורח ןטצעל

 טלאהניא רעד ;ריט רעד וצ םלוע רעד ןוא
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 יד ןגעקטנַא טייג ןעמ יו זיא טויּפ ןופ

 ןעמ ןוא ןעמוקנָא ריא וצ "תבש הלכ,

 ןופ ויטָאמ-טּפוה רעד :ריא טסירגַאב

 ארמג רעד ןיא ןיוש ןַארַאפ זיא טויּפ
 תבש תארקל אצנו ואב, ב"ל אמק אבב
 ."הלכ יאוב ,הלכ יאוב,, ,"אתכלמ

 ,לארשי:ץרא ןיא טָאטש עטלַא שיכל
 עשוהי) הדוהי טבש םוצ טלייטעגוצ
 ך"נת ןיא ץוחא טנָאמרעד טרעװ ;(ו"ט

 ןופ ןטנעמוקָאד עשיטּפיגע יד ןיא ךיוא

 רעד ןיא ןעוועג זיא יז ;?ַאנרַאמַא-לת,
 -רַאטש ַא שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ
 הימרי רפס ןוא ,טָאטש-סגנוטסעפ עק
 גנורעגַאלַאב ריא ןגעוו טלייצרעד ד"ל

 ןושאר תיב ןברח ןופ טייצ רעד ןיא
 ןפיוא ןעמ טָאה 1938 רָאי ןיא ,סנטצעל

 ("ריווד לת, טניה) שיכל ןופ טרָא
 -ָאק רעשידיי רעד סָאװ .,ווירב ןעניפעג
 ןופ טייצ רעד ןיא שיכל ןופ טנַאדנעמ

 ,שואי רעסיועג ַא ,ןושאר תיב ןברח
 ערעדנַא ןופ טקישעגוצ ןעמוקַאב טָאה
 ("שיכל תרגא,,) ווירב,, יד ;ןטנַאדנעמָאק

 -ארּפ ךרוד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז
 ןענעז ייז ןיא ןוא רענישטרַאט רָאסעפ
 -פס ייר ַא וצ ןעגנוקיטעטשאב ןַארַאפ

 -לָאפרַאפ רעד ןגעוו הימרי רפס ןופ םיר
 -עגסיורָאפ טָאה סָאװ איבנ ַא ןופ גנוג
 -רַאפ ןדיי ןלעװ המחלמ יד זַא ,טגָאז
 -נאהּפָא סרענישטרַאט ןיא עז -- .ןליּפש

 ,גנולד

 ."ןענרעל , עז ןדמל

 -קינייא-רוא-רוא ס'ןיק ןופ רענייא ךמל
 טרעװ טרָאד .('ד תישארב שמוח) ךעל

 "ייוז ייווצ טַאהעג טָאה ךמל יו טכַארבעג

 ךיא , טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןוא רעב
 ןוא ,דנואוו ןיימ וצ ןאמ ַא טעגראהעג בָאה
 זיא ןיק לייוו ,דנואוו ןיימ וצ דניק ַא

 ךמל ןוא לָאמ ןביז ףיוא ןרָאװעג םקונ

 ןופ ןיז רעד ."קיצעביז-ןוא-ןביז ףיוא
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 ןוא ,רָאלק טינ זיא רעטרעוו עקיזָאד יד

 "עג זיא ךמל זַא הדגַא יד טגנערב י"שר
 ןרָאװעג טריפעג זיא ןוא רעדנילב ַא ןעוו
 ןוא ןיק לבות ןוז ןייז ךרוד דגאי רעד וצ
 עדייז ןייז ןעניק ןפָארטעג טָאה רע ןעוו

 ןוא היח ַא זיא סָאד זַא טניימעג רע טָאה
 ןופ :טעגרהרעד לייפ ןייז טימ םיא טָאה

 טּפַאלקעג ךָאנרעד רע טָאה רעצ סיורג
 ןייז ךיוא טעגרהרעד ןוא טנעה יד טימ
 .ןיק לבות ןוז

 1756 -- 1679) קחצי ,יטנורפמל
 רעטמירַאב ןוא רָאטקָאד ,(עילַאטיא ןיא

 -יר ןופ רבחמ ,ףַארגָאקיסקעל רעשידומלת

 ."קחצי דחּפ,, ןָאקיסקעל ןשידומלת ןקיז
 ,דומלת ןופ םינינע יד טרעלקרעד סָאװ

 טױל שידעּפָאלקיצנע טלעטשעגפיונוצ
 זיא 1780 ןיא :תיב-ףלא ןופ רדס םעד

 "עז רעכַאנ ,''ףלא,, תוא סָאד ןענישרעד

 'מ תוא זיב רעדנעב 2 ןענישרעד ןענ

 טָאה 1887 --- 1864 ןרָאי יד ןיא טשרע
 -יא יד ןבעגעגסיורא ''םימדרנ יציקמ,, יד

 יטנורפמל ;ףוס םוצ זיב ןלייט עקירעב
 -קָאד רעסיורג סלא טמירַאב ןעוועג זיא

 טסנידרַאפ ןייז ןוא ,טייצ ןייז ןיא רָאט
 ףיא :הקדצ ףיוא ןבעגעגקעװַא רע טָאה
 -ןירַא םיא לָאז ןעמ ןיהואוו ,ןורא ןייז

 -םיוא טזָאלעג רע טָאה ,טיוט ןכָאנ ןגייל
 .ןוזןשטנעמ עז :רעטרעוו יד ןצירק
 טמוק ןענַאד זיב לייוו ,געוו ןייד זָאלרַאפ
 ןייד קנעדעג ,שטנעמ ןדעי ןופ ףוס רעד
 יירפ ןוא .געט-טנגוי ענייד ןיא רעפַאשַאב
 ."רבק םעד טסניפעג וד ןעוו ,ךיז

 טרעוו עיגילער רעשידיי רעד ןיא ןבעל
 -כעה סָאד סלַא טכַארטַאב ,םייח ,ןבעל

 רעד :גנונישרעד עטוג יד ,קילג עטס

 ךינפל יתתנ האר, טגָאז 'ל םירבד שמוח
 תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה
 ךיא ,עז) "םייחב תרחבו -- ערה תאו
 ןבעל סָאד ןבעגעג טנייה ריד ראפ בָאה

 ןוא טיט םעד ךיוא יו ,עטוג סָאד ןוא
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 -סיוא טסלָאז וד ןוא -- עטכעלש סָאד

 תורבדה תרשע יד ןיא ;(ןבעל סָאד ןלייוו

 עג גנונױלַאב סלא טרעװ (כ תומשו
 וד ידכ) "ךימי ןוכיראי ןעמל, טגָאז

 הרות עשידי יד ;(ןבעל גנַאל טסלָאז
 ,"םייח תרות,, ןפורעגנָא רעבירעד טרעוו
 עשידיי יד ןיא ךיוא בעל ןופ ערעל יד

 ףיױא ןטעבעג רדסכ טרעו תולפת
 -שאר וצ הלפת יד ןוא ,!!ןבעל,, ,!!םייח.
 -עכײצַאב יד טלַאהטנַא ןשטנעב-שדוח
 רעד ןגעוו -- .ןבעל ןקיזָאד ןופ ןעגנונ

 ןיא םזימיטּפָא ןוא םזימיסעט ןופ עגַארפ
 ןעמ סָאװ ןקורדסיוא-שואי יד ,םוטנדיי
  םירפס עשידיי יד ןיא לָאמלייט טפערט

 "רעווכוז יד ןיא עז ,טיוט ןוא ןבעל ןגעוו

 ,"טיוט, ,"טכעלש ןוא טוג, רעט

 -ַאב .בוד םהרבא (1 -- ןַאזונעּבעל
 1794) "ןהכה םדא; סלַא ךיוא טנַאק

 רעשיאערבעה ,(ענליוו ןיא 1878 --- ךרעל
 ןופ רבחמ ,עטיל ןיא רעטכיד-הלכשה

 -נַא ןוא ''יפוי לילכ,, ,'"חנומאו תמא;;
 -ורּפ טכעלטנפעראפ ךיוא טָאה רע ;ערעד

 ;רשע ירת ןוא לאקזחי ,הימרי ףיוא םיש
 רעד ףיוא סולפנייא ןסיווג א טַאהעג
 הכימ (2 -- .עטיל ןיא גנוגעוװַאב-חלכשה
 ,(1882 , 1828) ,ןהכה םדא ןופ ןוז ,ףסוי

 -ערבעה ענרעדָאמ עטשרע יד ןופ רענייא
 רונכ,, ןופ רבחמ ,רעקיריל ,רעטכיד עשיא
 ,"היורט תוסירה,, טצעזרעביא ;!ןויצ תב

 ,(1890 ןברָאטשעג) ריאמ ,ןַאמהעל
 רעלעטשפירש רעשיסקָאדָאטרָא ןוא בר
 -ָאטרָא ןופ רָאטקַאדער ,דנַאלשטיײד ןיא

 ןופ רבחמ ;"טילעארזיא, ןשיסקָאד
 -ָאטרָא ןיא ןעגנולייצרעד עשירָאטסיה
 ןַארַאפ ןענעז שידיי ןיא ;טסיײג ןשיסקָאד
 ,"שיציזיוקניא עשינַאּפש, טצעזרעביא
 -ינימ רעשידיי; ,'םשה שודיק ףיוא;,
 "יאנתסוב, ,"ןַאמלעזי יבר, ,'"רעטס

 ,ערעדנַא ןוא
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 -ַאב ,(1945 -- 1854 לאונמע ,וועל
 ענייז ;ןרַאגנוא ןיא רעטנרעלעג רעטמיר
 יד ,"ןדיי ייב ןצנַאלפ,, יד רעביא קרעוו

 -נַא ןוא ?ןעמענ - ןצנאלפ עשיאעמארא ,

 ,טרעוו ןסיורג ַא ןבָאה ,ערעד

 ,(1888 --- 1809) רזעילא (1 -- יוועל
 -נָאמ השמ ןופ רַאטערקעס ,רעטנרעלעג
 יד ףיוא רעטיײלגַאב ןייז ןוא ערָאיפעט
 -סיורא ןוא טריגַאדער טָאה רע :סעזייר

 סעראיפעטנָאמ ןופ תונורכז יד ןבעגעג

 רע :קשמד ןוא לארשייץרא ןיא סעזייר

 ;קרעװ ערעדנַא ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה
 ןוא בר ,(1892 -- 1819) בקעי (2 --
 ןופ דימלת ,דנַאלשטייד ןיא ךעטנרעלעג

 ןייז ךרוד טמיראב ;רעגייא אביקע יבר
 ןופ רעכיברעטרעוו עשיאעמַארַא, קרעוו
 -עטיל רעשידומלת רעד ןוא םימוגרת יד

 דוסי סלַא טנידעג טָאה סָאװ ,"רוטַאר
 ."םלשה ךורע,, סטוהאק רַאפ ךיוא

 (ל"ביר) רעּב קחצי ,ןָאסניװעל
 "שה ;ןילאוו ןיא 1800 -- 1786 ןריובעג

 -עגנָא ,דנַאלסור ןיא רעלעטשפירש-הלכ
 "סגנוריגער עשיסור יד ןיא ךיוא ןעז
 ןייז 1828 ןיא טכעלטנפערַאפ ;ןזיירק
 ןענרעל ףרַאד ןעמ זַא יילארשיב הדועת;,
 -טלעוו ,ןכַארּפש עשידיי-טינ ,שיאערבעה
 סרעדנוזַאב ןוא ,הכאלמ ,םידומיל עכעל

 ןַא טַאהעג טָאה ךוב סָאד :טעברַא"דרע

 ליפ טָאה ןוא סולפנייא ןכעלנייוועגמוא
 הלכשה ןטיירּפשרַאפ וצ ןפלָאהעגטימ
 ךיוא טָאה רע :;םירוחב-הבישי ןשיווצ
 -ידיי רעביא) 'י'הדוהי תיב,, ןעוועג רבחמ
 גנוקידייטראפ) יילבברז,, ,(עטכישעג רעש
 רפס ןשירענָאיסימ םעד ןגעק דומלת ןופ

 -יסח ןגעק) "םיאפר קמע,, ,(םלוע תוביתנ

 יד, שידיי ןיא טסַאפראפ ךיוא ;(תוד
 (תודיסח ףיוא עריטַאס) ?יטלעוו-רקפה
 -ַאפ ןענעז ל"ביר ןגעוו --- :ערעדנַא ןוא
 -כזה רפס,, סנָאזנַאטַאנ ןיא םיטרּפ ןאר
 ,"תונור
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 ,1924 -- 19837) ףסוי ,ןייטשניוועל
 רעקרָאװ ןופ דיסח ,קצָארעס ןיא בר

 ;שילאק לדנמ יבר ןוא קחצי 'ר םייבר

 רעשייבר ןוא רעשינבר ןיא רעטנרעלעג

 -רודו רודו רוד, ןופ רבחמ ;עיפַארגָאיב

 ליפ ןוא (ןטיײצרָאי ןופ ןָאקיסקעל) ויש

 רעשידיסח ןוא רעשינבר ןגעוו ווירב ליפ
 ליפ ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ,עיפַארגָאיב
 ,םירבחמ ערעדנַא ןופ םירפס

 .(1871 ןברָאטשעג) המלש ,ןַאסיװעל
 -עטשטפירש ןוא רעטכיד רעשיאערבעה
 -ָאּפע-הלכשה רעד ןיא ךיירטסע ןיא רעל

 -עָאּפ) יןירושי תצילמ,, ןופ רבחמ ;עכ

 ירקחמ ,, ;(טלַאהניא ןשילביב ןופ סעמ

 תיב; (ך"נת ןופ עיפַארגָאעג) ?יץרא

 -ַאב רעד סלַא טכַארטַאב-טרעוו ;!ףסואה

 -הלכשה רעד ןופ רעטכיד רעטסדנטייד
 -לות,, סרעװָאכַאל ןיא םיטרּפ -- .טייצ

 "השדחה תירבעה תורפסה תוד

 ןיא 1804) יןלה ריאמ ,סירעטעל
 רעשיאערבעה ,(ןיוו ןיא 1871 -- עיצילאג
 ןופ רבחמ :טיצ-הלכשה ןופ רעטכיד

 רעלוּפָאּפ :(רעדיל) 'ייבגועו רונכ שפות.,
 היגמ !הימוה הנוי; דיל ןייז ןעוועג
 ןופ קרעװ טצעזרעביא ;'ךיינת, ןעוועג

 ""טסואפ , סָאטעג ןופ ןטנעמגַארפ ,ןיסאר
 לודגמ, ןבעגעגסױרַא ,('"היובא ןב;;)
 יבר ןופ ייאכבה קמע,, ,וטאצול ןופ ייזוע

 ןופ תונורכז ,'רפסב ןורכז, :ןהכה ףסוי
 םעיינ םעד טריגאדער ;טייצ-חלכשה רעד

 ,""ףסאמה ,;

 טָאטש עטלַא (בובל) גרעּבמעל
 ראפ טַאהעג טָאה ,עיצילאג-חרזמ ןיא

 טנזיוט 120 ייב 1989 ןיא המחלמ רעד
 "יואוונייא לָאצ רענײמעגלַא ןא ףיוא ןדיי

 ןיא ןעניואוו ןדיי :טנזיוט 2880 ןופ רענ
 ןרעו ;ןטייצ עטלַא רָאג ןופ גרעבמעל
 -וּפ רעד ןעוו ,1840 רָאי ןיא טנָאמרעד

 רעסיורג רעד שזעמיזַאק גינעק רעשיל
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 ןיא ;גנוקיטכערַאבכיײלג ןבעגעג ייז טָאה
 רעגרעבמעל ןבָאה (1648) ח"ת תרזג רעד
 גנורעגַאלַאב רעד ןופ ןטילעג ליפ ןדיי
 "עג 1867 ןופ ;ןקַאזָאק סיקצינלעימכ ךרוד
 ,1918 עדנע ;גנוקיטכערַאבכיײלג טָאה
 ןוא ןקַאילָאּפ ןשיוצ המחלמ רעד תעב

 ךרוד ןדיי ליפ ןעמוקעגמוא ,רעניארקוא
 -נעצ ַא ןעוועג זיא גרעבמעל ;ןקַאילָאּפ יד

 -עגנָא יד טָאהעג ;הלכשה ,הרות ןופ רעט

 "חמ) קלאוו עשוהי יבר ,םינבר עטסנעעז
 ןופ רבחמ ,יולה דוד יבר ,(עמס ןופ רב

 יבר ,טרָאּפָאּפַאר ןהכ םייח יבר :ז"ט
 יבר ,('בקעי תועושי,) ןייטשנרָא בקעי
 םיליכשמ יד ןָאזנַאטַאנ לואש ףסוי

 ןסעזימ ,רעטרע ,טרָאּפָאּפַאר ,לַאמכָארק
 יד ןבָאה 1944--1941 ןרָאי המחלמ יד ןיא
 ןדיי עלַא טעמכ טעדרָאמעגסיוא ןשטייד

 ןיא םינבר יד ןגעװ -- .גרעבמעל ןיא
 סרעצינמעד ןַארַאפ זיא גרעבמעל
 ,"יפוי תלילכ.

 וואנאטאס ןיא 1749) לדנעמ ןיפעל
 ךיוא טנַאקַאב ,(לָאפָאנרַאט ןיא 1826 --
 -עגנָא יד ןופ ;רעוװאנאטאס לדנעמ סלַא

 טניירפ ;רעלעטשפירש-הלכשה עטסנעעז
 "ופר,, ןבעגעגסיורא ;ןָאסלדנעמ השמ ןופ
 -רעביא ,(ןיצידעמ-סקלָאפ .י"םעה תוא
 רערָאלק ַא ןיא ''םיכובנ הרומ,, טצעז

 ןוא ?ילשמ,, טצעזרעביא ;ךַארּפש-חנשמ
 ןופ,, סנזייר עז -- .שידיי ףיוא !"תלהק,
 ."ילעדנעמ זיב ןָאסלדנעמ

 1902 -- 1879) שרעה ,טרעקעל
 "רַארעטסוש ,טסילַאיצַאס ,(ענליוו ןיא
 -יטרַאמ ;'דנוב, ןופ דילגטימ ,רעטעב
 ףיוא ןסָאשעג רע טָאה 1902 ןיא :רער
 "רעד רָאטַאנרעבוג רענליוו ןשיסור םעד

 -רעטעברַא טקינײּפעג טָאה רע סָאװ רַאפ
 טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ ;ןטסילַאיצָאס

 "עג טָאה קיווייל ;ןעגנָאהעגפיוא םיא ןוא
 "רעריטרָאמ ןייז ןגעוו עמַארד ַא ןבירש
 ,םוט
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 ןיא) "ןענרעד, טרָאװ ןטימ ןענרעל
 ןענַאטשראפ טרעװ ,(''דומל,, שיאערבעה

 ןענרעל סָאד עיגילער רעשידיי רעד ןיא
 יד סלא טנכערַאפ טרעוו סָאד ןוא ,הרות
 רעד ןיא .דיי ןדעי ןופ טכילפ עטסכעה

 סָאװ ,('ו םירבד) לארשי עמש ןופ השרּפ
 ,עמש תאירק ןופ השרּפ עטשרע יד זיא

 "רעל ןיילא לָאז ןעמ זא טגָאזעגנָא טרעוו

 םירבדה,) הרות יד (םב תרבדו) ןענ

 יד ןענרעל ךיוא יז לָאז ןעמ ןוא ('יהלאה

 שמוח ןיא (''ךינבל םתנמשו,,) רעדניק
 םתדמלוע טגָאזעג טרעװ 'ה םירבד
 תווצמ עלַא יד) ייז טלָאז ריא ,'יםתוא
 עשוהי רפס ןיא :ןענרעל (הרות רעד ןופ
 הרותה רפס םעד ןגעװ טגָאזעג טרעו יא
 -נײרַא טסלָאז) !י'הלילו םמוי וב תיגהו;

 ,(טכַאנייב ןוא גָאטײב ריא ןיא ןטכַארט

 ערעטעּפש ןוא ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא

 ןענרעל ןופ גנוטיײדַאב יד טרעוו םירפס
 יד .סיורג רעייז סלַא טכַארטַאב הרות

 -סיוא ןרעוו סע ואוו 'א האּפ ןיא הנשמ
 ַא ןפלעה יװ ,תווצמ עקיטכיוו טנכערעג

 -נַא ןוא םאו בא דובכ ,שטנעמ ןטייווצ
 הרות דומלתו ,,טגָאזעג טרעו .,ערעד

 זיא הרות ןענרעל סָאד זַא ,'םלוכ דגנכ

 ןיא -ןעמַאװצ תווצמ עלא יו קיטכיוו

 זיא סָאװ ,תובא תכסמ ןופ הנשמ רעד
 םיאנת ןופ רעטרעוו יד ןופ גנולמַאז יד

 ךיז ףרַאד דיי רעד יוזא יו םעד ןגעוו

 -עגנָא רעטרע ליפ ןיא טרעוו ,ןריפיוא

 ןענרעל ןופ טייקסיורג רעד ףיוא ןזיוו

 ,תובא ןופ קרּפ רעט6 רעד ןוא ,הרות
 רָאנ ,הנשמ רעד וצ טשינ טרעהעג סָאװ
 וצ זיולב טעמדיוועג זיא ,אתיירב ַא זיא
 יז ןוא ןענרעל ןופ םיחבש יד ןלייצרעד
 ."הרות ןינק אתיירב., יד רעבירעד טסייה

 ןעמ ןעוו וליפא זא ,טגָאזעג טרעוו טרָאד
 םימו לכאת חלמב תֹּפ, ,ןדייל ףרַאד
 ןסע) ןשית ץראה לעו התשת הרושמב

 סָאמ ַא ןיא ןקנירט .,ץלַאז טימ טיורב
 ןעמ לָאז (דרע רעד ףיוא ןפָאלש ,רעסאוו
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 'מ ןישודיק ןיא .ןענרעל ןיא ןייז קסוע

 אביקע יבר םיאנת יד זא טכַארבעג טרעוו/

 ןענרעל זא ןסָאלשַאב ןבָאה ערעדנַא ןוא
 לייו .ןָאט תווצמ יװ רעקיטכיוו זיא
 ןענרעל ,"השעמ ידיל איבמ דומיל,
 ןיא ם'יבמר רעד :תווצמ ןָאט וצ טגנערב
 ערעדנוזַאב ַא טָאה הרות הנשמ רפס ןייז

 "הרות דומלת תוכלה,, ןופ גנולײטּפָא
 טנכערַאפ טרעוו ןענרעל ןופ הוצמ יד ןוא
 ןדיי ייב .הוצמ עטסערג יד רַאפ טרָאד

 רעייז ןעוועג ןענרעל סָאד רעבירעד זיא
 סָאװ חבש רעטסערג רעד ןוא ,טײרּפשרַאפ
 "עג זיא םענייא ןגעוו טגָאזעג טָאה ןעמ

 ַא זיא רע ,ןענרעל ןעק רע זא ,ןעוו
 ;"ןואג, ַא ,'הרותב לודג, ַא ,ןדמל.
 טימ ךודיש א ןָאטעג טָאה רעטָאפ א ןעוו

 ַא ןתח ַא טכוזעג רע טָאה רעטכָאט ַא
 ןתה םעד טגעלפ ןעמ ןוא !'רענרעל,,
 סָאד) ףענרעל ןעק רע יצ "ןרעהראפ
 ןעמ זא ,ארמג רעד ןיא דוסי ַא טָאה
 םע, ןַא םעדייא ןַא ןעמענ טינ רָאט
 ןענרעל ןגעוו --- .(ט''מ םיחסּפ) ,י'יץראה

 רעדניק,, ,,'הבישי, ,"רדח.. עז רדעניק
 ,""גנואיצרעד

 ,"רַאדנעלַאק ,, טרָאװכוז עז ק"פל

 'יץל, רעד טרעוו ךיינת ןיא םיצְל ,ץל
 :שטנעמ רעטכעלש ַא סלַא טכַארטַאב
 ןענַאטשרַאפ ןעמ טָאה ייץל,, טרָאװ ןטימ
 ;גנוריפיוא רעקיניזטכייל ןופ שטנעמ ַא
 ביול סלַא טגָאזעג טרעוו 'א םילהת ןיא
 אל םיצל בשומבו; ןַאמ ןעמורפ ַא ןופ
 "עג רעד ןיא טשינ טגנערברַאפ רע) ''בשי
 ארמג רעד ןיא ;(םיצל ןופ טפַאשלעז
 טכַאמ סָאװ ,רענייא ןסייהעג 'יץל,, טָאה
 הדובע) ןשטנעמ ערעדנַא ןופ קזוח
 עשידיי ןיא -- .(ערעדנַא ןוא ח"י הרז
 ןסייהעג !'םיצל,, ןבָאה ןעגנוביולג-סקלָאפ
 ּפָא ןעוט עכלעוו ,םידש טרָאס ַא ךיוא
 ,ייז ןופ קזוח ןכַאמ ,ןשטנעמ "'ךעלציּפש,
 ענעדישרַאפ טלײצרעד ןרעװ סע ןוא
 ןרָאיטקַא עשידיי -- .ייז ןגעוו תוישעמ
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 ןסייהעג ךיוא ןבָאה רעליּפש םירוּפ ןוא

 ןופ עטכישעג; ןיא .,רעּפיש) 'םיצל

 .("רעטַאעט ןשידיי

 שמוח ןיא הֹאּפ ,החכש ,טק7ל

 ,טגָאזעג טרעוו (די'כ םירבד ,טייי ארקיוו

 ,דלעפ ןופ האובת יד טדיינש רענייא זא

 ןזָאלרעביא דלעפ קע  םייב רע לָאז

 ,האובת לסיבַא טסייה סָאד ,(קע) 'יהאפ,

 -עגייא טשינ ןבָאה סָאװ ,טײלעמערָא יד

 ןעמענ סע ןוא ןעמוק ןלָאז ,רעדלעפ ענ

 -רַאפ רענייא ביוא עבלעז סָאד .ךיז ראפ

 ןעמעמוצּפָארַא האובת לטניב ַא טסעג

 -ענּפָארַא טינ רעמ רעטעּפש סע רע לָאז

 -ערָא רַאפ ןזָאלרעביא סע ךיוא רָאנ ,ןעמ

 "ראפ) "החכש; טסייה סָאד ;טיילעמ

 האובת טדיינש רענייא ןעוו ךיוא ;(ןסעג

 טלַאפ סע ןוא ןטרָאגניײװ ןופ ןטכורפ רעדָא

 לָאז ,ןטכורפ רעדָא האובת לסיבַא ּפָארַא

 רָאנ ("טקל,) ןביולקפיוא טינ סָאד רע

 רעד ןיא .טײלעמערָא רַאפ ןזָאלרעביא

 -ַעדישרַאפ יד טכארבעג ןרעוו האּפ הנשמ

 ,טקל ןופ תווצמ יד ןגעװ םיניד ענ

 "האפ ,החבש

 רעד ןיא ,(סטכעלש ןדער) עה ןוׁשְל

 "ַאב ערה ןושל טרעװ עיגילער רעשידיי

 ןוא הדימ עטכעלש רעייז ַא סלַא טכארט

 ארקיו שמוח ןיא .ןטָאברַאפ ףרַאש זיא

 ךלת אל; :ףיורעד טגָאזעג טרעוו טייי

 "יכר ןדער טינ טסלָאז וד ,''ךימעב ליכר

 טרעוו שרדמ ןוא דומלת םעד ןיא ;תול

 ןופ דניז רעסיורג רעד ףיוא ןזיװעגנָא

 טרעוװ 'א האּפ ימלשורי ןיא ;ערה ןושל

 ערעסערג ַא זיא ערה ןושל זא טגָאזעג

 םיחסּפ ןיא ;הרז הדובע יד ןעניד יוװ דניז

 226 הבוט הנשל--טקל

 זיא דניז יד זא .טגָאזעג טרעװ ח"יק

 ,ערה ןושל טלייצרעד ןעמ ןעוו רָאנ טינ

 זערה ןושל ןָא טמענ ןעמ ןעוו ךיוא רָאנ

 טנרָאװ ד"סק ארתב אבב ןיא ארמג יז

 ןופ ביוטש) 'יערה ןושל קבא;, ןגעק ךיוא

 ,דײר עכלעזַא טסייה סָאד ,(ערה ןושל

 ןגעו סטכעלש טקעריד טינ ןענעז סָאװ

 וצ ןריפ ייז רעבָא ,שטנעמ ןטייווצ ַא

 ןטיװצ ַא ןגעװ ןעקנַאדעג עטכעלש

 רסומ ילעב ערעטעּפש יד ךיוא ;שטנעמ

 .ערה ןושל ןגעק טנרָאװעג קרַאטש ןבָאה

 ןבירשעג טָאה ןהכה ריאמ לארשי יבר

 ץפח; ערה ןושל ןגעוו םירפס ערעדנוזַאב

 ."ןושלה תרימש , ,''םייח

 ."שיאערבעה. עז ׁשרוק-ןוׁשְל

 "וק םעד) םילׂשוריב האבה הנשל

 רעכעלרעייפ ַא ,(םילשורי ןיא רָאי ןדנעמ

 עדנע טגָאז ןעמ סָאװ ,שטנואוו-הליפת

 םוי עדנע ןוא ,טכַאנייב חסּפ ,רדס םעד

 טגָאז םילשורי ןיא ;הליענ ךָאנ רוּפיכ

 "היונבה םילשוריב האבה הנשל, ןעמ

 "שורי ןטיובעגפיוא ןיא רָאי ןדנעמוק)

 ,(םיל

 (רָא טוג ַא וצ הבוט הנשל

 טשטניוו ןעמ ןכלעוו טימ ,חסונ שטנואוו

 ןכָאנ הנשה שאר טכַאנ עטשרע יד ךיז

 ובתכת הבוט הנשל,, טגָאז ןעמ ;ןענעװַאד

 ריא טלָאז רָאי טוג ַא וצ ,ייומתחתו

 ראפ .טעמתחרַאפ ןוא ןבירשראפ ןרעוו

 ןקיש וצ גהנמ רעד ךיוא זיא הנשה שאר

 .ןטרַאק-הבוט-הנשל ןטייווצ םעד רענייא

 שאר, ,'הבוט המיתחו הביתכ;/ עז--

 ."הנשה



 ןוא ןשיאערבעה םעד ןיא (םימ) מ
 סלַא :תוא עט19 סָאד תיב-ףלַא ןשידיי
 ,י'ם,, ןבירשעג טרעוו ףוס םוצ ;40 רעפיצ
 םימ,, שיאערבעה ןיא ןפורעג טרעוו ןוא
 ,"םימ-עסָאלש,, שידיי ןיא ןוא ''המותס

 -טסבלעז, עז תעדל ןמצע דבאמ
 ."ןרָאמ

 -עמַא ןיא ןריובעג) הדוהי ,סעננַאמ
 ןוא רעדנירג ,רעוט רעשיטסינויצ ,(עקיר
 ןיא טעטיסרעווינוא רעד ןופ רעלצנַאק
 רבחמ .לארשי-ץרא ןיא 1924 טניז םילשורי
 ;'רלצנקה ימואנ, גנולמַאזסעדער ןופ
 ןופ רעגנעהנָא שיטסינויצ - שיטילָאּפ
 ,1948 ןברָאטשעג ."םולש תירב;

 .1808--1824 לאומש ,רעווילהָאמ
 -אר ,קלאבוס ןיא בר ;ןויצ בבוח ןוא בר
 -נירגעג ;קָאטסילַאיב ןיא ףוס םוצ ,םָאד
 ;(1881) עשרַאװ ןיא ןויצ יבבוח יד טעד
 ןָארַאב ףיוא טקריוועג ,זירַאּפ ןיא ןעוועג
 ןעיוב ןפלעה וצ זירַאּפ ןיא דלישטָאר
 -נירג ;לארשי-ץרא ןיא סעינָאלָאק עשידיי
 הפיסא-ןויצ-יבבוח רעציװָאטַאק ןופ רעד
 סעינָאלָאק יד ןדנירג ןפלָאהעג ,(1884)
 רעדנירג רעקיטסייג ,!!תובוחר,, ,!'ןורקע;
 -קיטרַא ליפ טכעלטנפעראפ ,יחרזמ ןופ
 ןעמָאנ ןייז ףיוא ;םיהמאמ-הכלה ןוא ןעל
 ,לארשי-ץרא ןיא יילאומש ןג,, עינָאלָאק

 ,בר (1924 -- 1860 בקעיעזַאמ
 ןוא רעריפ רעשיטסינויצ ,רעלעטשפירש
 טימ טנַאקַאב :עװקסָאמ ןיא רעוט-ללכ
 -ייב ןיא ןעגנוטערטסיורא עקיטומ ענייז
 וצ וועיק ןיא (1918) סעצָארּפיסיל
 -רַאפ ,:הנומא עשידיי יד ןקידייטרַאפ
 שיאערבעה ןוא שידיי ןיא טכילטנפע
 ,"תונורכז,

 ֹמ

 ןופ לײטנַא םעד ןגעוו קיטַאמעטַאמ
 -ַאמעטַאמ ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןדיי
 "עג ןבירשעג ןענעז ןטפַאשנסיװ עשיט
 ןיק םגה .,ןעגנולדנַאהּפָא ייר ַא ןרָאװ
 לֶאְז סָאװ ,,גנוטעברַאַאב עכעלריפסיוא
 -טלע יד ןופ טייצ עצנַאג יד ןעמענמורַא
 -אפ טינ זיא ,טציא זיב ןָא ןטייצ עטס
 קינייװ רימ ןעניפעג ך"נת ןיא ,ןַאר
 -למ ןיא :קיטַאמעטַאמ ףיוא ןעגנוטיידנָא
 ןיא ךלמה המלש ןופ םי םייב יז 'א םיכ
 -עכערסיוא יד ןַארַאפ זיא שדקמה תיב
 םעד ןשיווצ גנואיצַאב יד) !'יּפ, ןופ גנונ
 (טינשכרוד-זיירק םוצ זיירק ַא ןופ ףקיה
 ךיוא זיא ללכ רעקיזָאד רעד ןוא ,3 ףיוא
 -מג רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רעטעּפש
 -לֶא ריִמ ןסייוו ןטייצ עטלַא יד ןופ .אר
 -קיטַאמעטַאמ עשידיי יד ןגעוו טינרָאג ָאז
 ןַארַאפ ןענעז דומלת ןיא .ןשינעטנעק
 ארמג רעד ןיא ןוא ,תועידי רהעמ סעּפע
 ןוואורּפ רימ ןעניפעג הכוס ןוא ןיבוריע
 ַא ןופ עיניל-לאנאגאיד יד ןענעכערַאב וצ
 טַארדַאװק םענעבירשעגנייא ,טַארדַאװק
 ןיא .(ערעדנַא ןוא 'ח הכוס) דָאר ַא ןיא
 רַאפ ןָאטעג ליפ ןדיי ןבָאה רעטלַאלטימ
 סָאד ;קיטַאמעטַאמ ןופ גנולקיװטנַא רעד
 ַא ץתודמה תנשמ,, זיא רפס עטסטלע
 טכארבעג טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא טָאה דיי
 ןשידניא םעד עּפָאריײא ןוא עיבַארַא ןייק
 -ייצ רעקיטנייה רעזדנוא) םעטסיס"רעפיצ
 ןדיי ;(0 יד ןוא 10 זיב 1 ןופ םעטסיס-סנכ
 -יבירג יד ןשיבַארַא ןופ טצעזרעביא ןבָאה
 .רעביא ןוא קרעװ עשיטַאמעטַאמ עש
 ןיא שינעטנעק-ןכער טיירּפשראפ טּפיױה
 ןעוועג ןענעז רעקיטַאמעטַאמ ;עּפָארײא
 ןבא םהרבא יבר ,אייח רב םהרבא יבר
 -שי ,(ם'במר) ןומימ ןב השמ יבר ,ארזע
 טייצ רעיינ רעד ןיא :ערעדנַא ןוא ילאר
 -ַאמעטַאמ עשידיי ןעוועג טמירַאב ןענעז
 ןוא גרָאעג) רָאטנַאק ,יבאקאי יװ רעקיס
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 -יועל ,ןייטשנייא ,יקסווָאקנימ ,(ץירָאמ

 ערעדנַא ליפ ןוא ראמאדאה .,אטיווישט

 סנַאמרעקוצ עז --- .םענראפ ןרענעלק ןופ

 עשיטַאמעטַאמ סָאד, ףושָארב עשטייד
 שילגנע סדלעפנשרעג עז ;"דומלת ןיא

 -ישר ַא ,!טפַאשנסיװ רעד ןיא ןדיי., ךוב

 רָאי רעקיטַאמעטַאמ עשידי ןופ המ

4,. 

 ןיא אנת יבר (סנה-לעב ) ,ריאמ
 -גוהרָאי ןט2 ןופ טימ ןיא לארשי-ץרא

 ן"נ ןיטג ןיא הדגא ןַא ןאראפ ;טרעד
 -ייק ןשימיור ןופ טמַאטשעג טָאה רע זא

 רייגמ ןבָאה ךיז לָאז רעכלעוו ,ןורינ רעז
 דימלת ַא ןעוועג זיא ריאמ יבר ;ןעוועג

 ןב עשילא ןופ ךיוא ןוא אביקע יבר ןופ

 -רתל סױװַא זיא רעכלעוו ,"רחא,,) היובא

 טימ םיחוכיו טַאהעג טָאה רע :הער תוב

 -ייז ;("ט הגיגח) ןפָאזָאליפ עשידיי-טינ

 ןיא ןַארַאפ ןענעז תודגא ןוא תוכלה ענ

 סע ןוא ,םישרדמ ,ארמג ,תותיירב ,הנשמ

 -תמ םתס., (ויפ ןירדהנס) טגָאזעג טרעוו

 רעד ןיא הכלה םתס ַא) י'ריאמ יבר ןיתינ

 "נס ןיא ;(ריאמ יבר ןופ טמַאטש הנשמ

 ריאמ יבר זא טגָאזעג טרעוו חיל ןירדה
 הנשמ יד ןוא ,םילשמ ךס ַא טגָאזעג טָאה

 ויא ריאמ יבר ןעוו זא ,טגָאז הטוס ףוס

 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןענעז ןברָאטשעג
 טגירקוצ ךיז טָאה רע .סרעגָאז-םילשמ יד

 "וה) לאילמג ןב ןועמש יבר אישנ ןטימ
 בוט,, :רעטרעוו-הדנא ענייז ןופ ;(ג'יי תויר
 ."תומ בוט, ןבירשעג רע טָאה ,יידאמ
 תישארב שרדמ ,טיוט רעד טוג זיא סע)
 ַא ןוז ןייז ןענרעל לָאז שטנעמ ַא ;(הבר
 -תמ לָאז ןוא ,הכאלמ עגנירג ןוא עטכייל
 -ישע עלַא ןעמעוו וצ ,טָאג וצ ןייז ללּפ
 בָאה ;(ןישודיק ןופ ףוס הנשמ) טרעהעג תור
 בָאה ןוא ךיד טפָארטש סָאװ םעד ביל

 יברד תובא) ךיד טביול סָאװ םעד טנייפ
 יוזא זיא טנרעל סָאװ יוג ַא ;(ט"כ ןתנ

 ,(חיל אמק אבב) לודג ןהכ רעד יװ סיורג
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 -עילימאפ ןוא הירורב יורפ ןייז ןגעוו ---
 ןיא -- .הירורב , טרָאװכוז עז ןבעל

 זא ,טגָאזעג טרעוו םיאלכ ףוס ימלשורי

 ןיא ,ץראל ץוח ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 הרובק ֹוצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,איסע

 ערעטעּפש יד .םי ןופ גערב ןפיוא טרָאד
 רבק ןייז זא ,ןָא טזייו עיצידארט עשידיי

 יבר, םיא טפור ןעמ ןוא ,הירבט ןיא זיא
 ןיא ארמג רעד ןופ) "סנה לעב ריאמ
 סָאװ םיסינ יד ןגעװ ח"י הרז הדובע
 טרעוו סע ואוו ןוא ןעשעג םיא טימ ןענעז

 ןופ טָאג ,, ,""וננע ריאמד אהלא, טגָאזעג

 רעד ךיוא זיא סע .('רימ רעפטנע ריאמ
 ןדיי ואוו רעדנעל עלַא ןיא ןרָאװעג גהנמ
 ןופ ךעלעקשוּפ-טלעג ןבָאה ֹוצ ,ןעניואוו

 -עז רעטלעג יד ןוא סנה לעב ריאמ יבר
 לארשי-ץרא ןייק ןרָאװעג טקישעג ןענ
 -םוז עז) ןדיי עקיטרָאד יד ןטלַאהוצסיױא
 -ירָאטסיה לייט טיול ;(''הקולח,, טרָאװ

 ןופ רָאג ןעמַאטש ןעמָאנ רעד לָאז רעק

 ונבר) ןץיבמר רעד לייוו ,ן"במר תּפוק;

 (טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןמחנ ןב השמ
 "ראפ זיא סע ןוא , טריפעגנייא סע טָאה

 ןוא ,ן"הבמר, ףיוא ןרָאװעג טזיירג
 ףיוא ןרָאװעג טשטייטעגסיוא זיא סָאד

 יּבר ןופ רבק ןפיוא---סנה לעב ריאמ יבר
 ןדעי טרעװ הירבט ןיא סנה לעב ריאמ

 "וליה,, יד טרעייפעג רייא ןיא גָאט ןט5
 ןעמ ןוא תוקלדה,, ןָא טדניצ ןעמ ,י!אל
 ,רהוז טגָאז

 נרעבנעטור ןופ ךורב ןב ריאמ
 שינעגנעפעג ןיא 1298 -- 1218 ךרעל)

 ןיא קסופ ןוא בר  (דנַאלשטייז ןיא

 םי'ירהמ,, סלָא ךיוא טנַאקַאב ,דנַאלשטייד

 ונבר ןעוועג זיא דימלת ןייז !?'גרעבנטורמ

 ןיא קסוּפ רעטסנעזעגנָא ;'ישייאר) ושא
 "ייד רעד ;רעטעּפש ךיוא ןוא טייצ ןייז
 -עגנייא םיא טָאה ףלָאדור רעזייק רעשט
 "סיזנע סָאלש ןיא הסיפת רעד ןיא טצעז

 טגנַאלרַאפ טָאה ןוא (1286 רָאי ןיא) םייח
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 דנַאלשטײד ןיא תולהק עשידיי יד ןופ
 רעד .טלעג-זיילסיוא עמוס עסיורג ַא

 טקישעגסױרַא הסיפת ןופ טָאה םיירהמ
 רַאפ ןבעג טינ לָאז ןעמ זַא ,לעפַאב םעד
 קידנעעז רעזייק רעד לייוו ,טלעג ןייק םיא

 רע טעװ טלעג ןסערּפסיױא ןָאק ןעמ זא
 ןסעזעג זיא רע ;םינבר ןריטסערַא לָאמעלַא

 -עג טרָאד זיא ןוא רָאי 10 הסיפת ןיא
 -עג רע זיא טיוט ןכָאנ ךיוא ;ןברָאטש
 ַא זיב הסיפת ןיא טייצ עגנַאל ַא ןגעל
 ַא טלָאצַאב םיא רַאפ טָאה דניקסיז דיי

 ןייז טזיילעגסיוא ןוא טלעג עמוס עסיורג

 --.לארשי רבק וצ טכַארבעג ןוא רעּפרעק

 םירפס ענייז ץוחַא טָאה ם"רהמ רעד

 תופסות ,ייתובושתו תולאש,,) תוכלה ןיא
 ןבירשעג ךיוא (ערעדנַא ןוא ארמג ףיוא
 הניק ןייז ןיא טנַאקַאב ןוא ,םיטויּפ
 וצ הריזג רעד ףיוא יישאב הפורש ילאש,

 רוד רוד,, סייוו עז --- .תורמג ןענערברַאפ
 י"ה קלח ,ייוישרודו

 (ם""המ) ןילּבול ןופ ריאמ

 שאר ןוא בר ,(ןילבול ןיא 1616 --- 1558)
 ןיא רעכַאנ ,עקָארק ןיא טשרעוצ ,הבישי

 טנַאקַאב ,ןילבול ןיא טצעלוצ ,גרעבמעל

 רבחמ ,'ןילמולמ םי'רהמ,, ןעמָאנ ןטימ
 -כח יניע ריהנמ,, תובושתו תולאש ןופ

 ענייז ךרוד טנַאקַאב :ערעדנַא ןוא ייםימ
 ןופ ףוס םוצ טקורדעג תורמג וצ תוהגה
 .תורמג יד

 ןברָאטשעג) ןַאלשימע רּפ ןופ ריאמ
 "וצ יד ;עיצילַאג ןיא יבר-סקלָאפ 0
 טלייטעצ רע טָאה רעטלעג עטלמַאזעגפיונ
 ענייז טימ טנַאקַאב ;טײל עמערָא ןשיוצ
 -גרמ,, ןַארַאפ זיא םיא ןגעוו ;:ךעלטרעוװ
 ."ריאמ יברד אתינ

 ןזח ,(1096 ןברָאטשעג ץ"ׁש ריאמ
 טויּפ ןופ רבחמ ;ץניימ ןוא סמרָאוו ןיא
 ריש , ןופ ךיוא ךעלנײשרַאװ ,'"תומדקא,,

 -ויּפ ןוא תוחילס ןופ ךיוא ןוא 'ידובכה
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 ,עדנעגעל ַא ןַארַאפ זיא םיא ןגעוו ;םיט

 "השמ ינב, יד ייב ןעוװעג זיא רע זא

 ןייז ןוא רע ;ןויטבמס טייז רענעי ףיוא

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז ןוז ןוא בייוו

 ,בלצה יעסונ

 ןיא 1806 -- 1249) םחנמ ,יריאמ

 ןדומלת ןופ שרפמ ,(ךיירקנַארפ-םורד
 ןעמָאנ ןטימ ארמג ףיוא םישריּפ ענייז
 ןרָאװעג טקורדעג ןענעז !'הריחבה תיב;

 ךָאנ ןענעז ייז ןופ לייט ןוא ,זייווכעלסיב

 זיא ,1824 רָאי ,ןיו ןיא ןדי בתכ ןיא
 תובא ףיוא שוריּפ ןייז ןרָאװעג טקורדעג

 -וצ טָאה ןרעטש רעבעגסיורא רעד ןוא
 ,רבחמ ןופ עיפַארגָאיב יד ןבעגעג

 ,"הפירט, עז תורוסא תולכאמ

 עטלַא רָאג טייז ןבָאה ןדי םילכאמ
 ערעהנַא ןופ דיישרעטנוא .;ףיז . ןטייצ
 בילוצ ,לכ םדוק ,ןסע רעייז ןיא רעקלעפ
 שמוח רעד ןיוש ,ןוויטָאמ עזעיגילער
 ןדיי ןכַא עכלעו ,ןטָאבעג טלַאהטנַא

 ןגעמ שיילפ לשמל יװ ,ןסע טינ ןרָאט
 ןוא תומהב עכלעזַא ןופ ןסע רָאנ ןדיי
 ןוא הסרּפ סירפמ ןענעז עכלעוו ,תויח

 ןעָאלק ענעטלָאּפשעצ ןבָאה) הרג הלעמ
 ןֹופ ;(ןסע סָאד ףיורא קירוצ ןעגנערב ןוא
 רָאנ ןסע ןדיי ןגעמ שיפ ןופ ןוא לגילפעג

 ארקיו ןיא טנכערעגסיוא) םינימ עסיוועג

 ןַארַאפ זיא םעד ץוחַא .(ינימש תשרּפ
 ןסע טינ ןגעו טָאברַאפ רעטנַאקַאב רעד
 ןגעוו) ןעמַאזוצ סקיכלימ טימ סעקישיילפ
 ןדיי .(''בלחב רשב,, טרָאװכוז עז םעד

 ,ןייו ןעקנירט וצ ןטָאברַאפ ךיוא זיא
 .("ןייו, עז) דיי-טינ ַא ךרוד טרירעגנָא

 -ראפ עזעיגילער עקיזָאד יד ץוחַא רעבָא
 ןדיי ייב סָאװ ךרודַאד ךיוא ןוא ןטָאב
 ןוא ןקייוסיוא טוג שיילפ ןעמ ףרַאד

 ןכָאק סע טייג ןעמ רעדייא ןצלַאזסיוא
 ללכב זיא ,טולב סָאד ןצונ וצ טינ ידכ
 ןדיי ןשיווצ טייקטרעדנוזעגפָא רעד בילוצ
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 -טנַא טייצ רעד טימ רעקלעפ ערעדנַא ןוא

 "ַאב ,ךיק עשידיי עשיפיצעּפסַא ןענַאטש

 "וצ ערעדנַא ,םילכאמ עשידיי ערעדנוז

 רימ ןעניפעג ך"נת ןיא --  ,גנוטיירג

 ןדיי סָאװ םילכאמ ענעדישרַאפ ןגעוו

 תישארב ןופ םגה) שיילפ :ןסעגעג ןבָאה

 ןטייצ עטשרע יד ןיא זא ןעז וצ זיא יא

 רעבָא ,ןסעגעג טינ שיילפ ןייק ןעמ טָאה

 לובמ ןכָאנ זא ,ןעז וצ זיא חנ תשרּפ ןופ

 ,שיפ ,(שיילפ ןעוװעג ריתמ ףעמ טָאה

 ,טיורב) ןסקעבעג ענעדישרַאפ ,ךלימ

 ןוא -ץייוו ןופ (ערעדנַא ןוא סנכוק ,תוצמ

 ןופ) ןטכורפ .,גראוונירג ,לעמ-ןטשרעג

 ,ןביורטניױוו ,ןגיפ רקיע רעד ןטכורפ

 ונפג תחת; קורדסיוא רעד זיא ןופרעד

 לָאמלײט ןוא ,ןטריבליא ,ותנאת תחתו

 רעשידומלת רעד ןיא .(ןעלטייט ךיוא

 רעייז ןופ ןעמענ רימ ןעניפעג רוטַארעטיל

 םיקסוּפ יד ןיא .םילכאמ ענעדישרַאפ

 -לַאלטימ ןופ םירפס תובושתו תולאש ןוא

 ןעמענ טפָא ץנַאג רימ ןעניפעג רעטלָא

 ןיא שרעדנַא ןענעז עכלעוו ,םילכאמ ןופ

 וצ זיא ןופרעד ןוא ,רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןעוועג זיא ךיק עשידיי יד שטָאכ זא ןעז

 קרַאטש ןעוועג ךָאד יז זיא טרעדנוזעגּפָא

 ,קלָאפ ןופ ךיק רעד ןופ טסולפנייאַאב

 ,טניואוועג ןבָאה ןדיי יד עכלעוו ןשיווצ

 -עגסיוא ךיז טָאה שיפיצעּפס סרעדנוזַאב

 ןוא םיתבש ףיוא ךיק עשידיי יד טנכייצ

 ךיוא) שיפ ןכָאק טימ יװ ,םיבוט םימי

 'עגוצ שיפ טנַאקַאב זיא ןדיי טינ ייב

 עטליפעג (רעגייטש ןשידיי ןטיול טיירג

 ,ץלַאמש טימ סעלעביצ ,עטליפעג-טינ ןוא

 ,('טנלָאשט, טרָאװכוז עז טנלָאשט

 םימי לייט ראפ ןוא ,ךעלדיינק ,תולח ,לגוק

 -עג ןענעז םיבוט םימי בלַאה ןוא םיבוט

 יו ,םילכאמ עלעיצעּפס ןרָאװעג טכַאמ

 ,אבר אנעשוה ,רוּפכ-םוי ברע ןיא ךעלּפערק

 ,תועובש ןיא ,םילכאמ עקיכלימ ,םירוּפ

 "וּפ ןיא ןשַאט-ןמה ,חסּפ ןיא ךעלדיינק

 ןיא ךעלצעלּפ-לּפָאטרַאק עטלגערּפעג ,םיד

 ףיוא תולח ענעטכָאלפעג לעיצעּפס ,הכונח

 ןגעװ -- .אבר אנעשוה ןוא הנשה שאר

 ןיא ןַארַאפ זיא ך"נת ןופ טייצ רעד

 ןעד ייב להאמ סָאד, רעציּפש שטייד

 זיא טייצ רערעיינ רעד ןגעוו ;''ןרעערבעה

 -רעדנואו רעד, טעזלע הדוהי ןאראפ

 ןיא "ךַארּפש רעשידי רעד ןופ רצוא

 ,םילכאמ ןגעוו לייט םעד

 ןרובעג ,(רעמַאהומ) דעמכאפ

 -ַארַא ןיא 022 ןברָאטשעג -- 870 ךרעל

 -כַאמ רעד ןופ רעדנירג ןוא איבנ ,עיב

 "ַאב יד ;םַאלסיא ,עיגילער רעשינַאדעמ

 רעד ןוא ןדיי וצ דעמכַאמ ןופ גנואיצ

 ;ןדישרַאפ ןעװעג זיא עיגילעו רעשידיי

 ןוא ןעװעג ףדור ןדיי רע טָאה לָאמליײט

 םיטבש עשידי עכעלטע טעליוקעגסיוא

 םיא ןבָאה ייז סָאװ ראפרעד עיבַארַא ןיא

 רע טָאה לָאמלײט :;טנעקרענַא טינ

 ןקילײה ןייז ןיא ןדיי יד טמירעג קרַאטש

 טביירש רע ןכלעוו ןיא .,ייןַארָאק,, רפס

 ךייא ,לארשי ינב :ןעמָאנ סטָאג ןיא

 -לעפ עלַא ןופ טלייוורעדסיוא ךיא בָאה

 ליפ א ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע ."'רעק

 -וּפיס יד סרעדנוזַאב ןוא סערעל ענייז ןופ

 -לעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ-ךיינת ןגעוו םיר

 . ףאראק ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע עכ

 ןעמ דיי ןופ ןעמונעג דעמכַאמ טָאה

 "רדמ ןופ תודגא יד ןאראק ןיא טניפעג

 ןגעוו ,דורמנ ןוא וניבא םהרבא ןגעוו םיש

 "נא ןוא רעדירב יד ןוא ףסוי ,לאעמשי

 רעד ןופ ןעמונעג ךיוא טָאה רע :ערעד

 םינ יװ תווצמ ייר ַא עיגילער רעשידיי

 ןוא ,תוליפת ,םיתינעת ,טולב ,ריזח ןסע

 רעד טָאג ןייא ןיא הנומא יד רקיע רעד

 ַא ןבירשעגנָא טָאה רעגייג רעטנרעלעג

 "עג דעמכַאמ טָאה סָאװ ךוב ךעלטנירג

 ."?םוטנדיי ןופ ןעמונ

 רעד .טרָאװ שיכירג םזיאעטַאנַאמ

 -ייצַאב ,'טייקכעלטעג-ןייא,, זיא שטייט

 רָאנ ןַארַאפ זיא סע זא ,הנומא יד טנכ

 -עטילָאּפ; וצ ץַאזנגעק ןיא ,טָאג ןייא
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 ,םזיאעטָאנָאמ .,טייקכעלטעגיליפ ,י'םזיא
 "ידיי יד ןיא ןָא סע טפור ןעמ יוו רעדָא
 תנומא,, ךיוא ,''םשה תודחא , םירפס עש
 רעד ןופ דוסי-טּפיוה רעד זיא ,י'דוחיה

 טקירדעגסיוא זיא ןוא ,עיגילער רעשידיי
 -בדה תרשע יד ןופ ייווצ עטשרע יד ןיא

 ךיוא ןוא ,(''היהי אל, ןוא 'י"יכנא,,) תור
 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש., קוסּפ ןיא

 ןפָאזָאליפ עזעיגילער עשידיי יד .''דחא
 יבר ,ןואג הידעס בר) רעטלַאלטימ ןיא

 םייבמר רעד ,''תונבלה תבוח/;, ןיא ייחב

 הרות הנשמ ןיא ןוא 'םיכובנ הרומ,, ןיא
 -נערב טוװאורּפעג ןבָאה (''עדמ,, קלח ןיא
 :טייקכעלטעג-ןייא רעד ראפ ןזייװַאב ןעג
 ."םירקיע,, טרָאװכוז עז

 ןיא 1846 המלש ,ןרעקלעדנַאמ
 רעטנרעלעג ,(ןיוו ןיא 1909 --- דנַאלסור
 טמירַאב ;;רעטכיד ,לארשי תמכח ןיא
 ץנַאדרָאקנָאק ,טײברַא רעטסיורג ןייז ךרוד
 ,"שדקה לכיה,, ןעמָאנ ןטימ ך''נת ףיוא

 ןיא 1784 ןהשמ ,ערָאיּפעטנַאמ
 -גנע ,(דנַאלגנע ןיא 1888 --- עילַאטיא

 ;רעוט-ללכ ןוא ּפָארטנַאליפ רעשידיי-שיל
 1840 טניז ;'רעס, לטיט םעד טָאהעג
 ןעוועטַאר קשמד ןייק ןרָאפעג זיא רע ןעוו

 רע טָאה ,םד תלילע ןופ ןדיי עקיטרָאד יד
 "ידיי ראפ טייצ ןייז ןופ ליפ טעמדיוועג

 ןיא ;רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא םינינע עש
 ןוא דנַאלסור ןיא ןעוועג 1879 ןוא 6

 םעד יײלָאקינ םירסיק יד ייב טימַאב ךיז

 ןטיווצ םעד רעדנאסקעלַא ןוא ןטשרע
 ןיא לארשייץרא ןיא ןעוועג ;ןדיי תבוטל
 -צעל סָאד) לָאמ 6 ךָאנ רעכַאנ ןוא 7

 "ורי םורַא דרע טפיוקעג ;(1878 לָאמ עט
 טרָאד ןצעזַאב וצ ופי םורא ןוא םילש
 "'השמ תרכזמ,, הרבח יד טעדנירגעג ;ןדיי

 ןשיווצ רעלוּפָאּפ ;לארשי ץרא בושי רַאפ
 -נָאהעג זיא דליב ןייז ןוא ,ןסַאמ עשידיי
 -לצב,, ןיא ;רעזייה עשידיי ליפ ןיא ןעג

 ןַארַאפ זיא םילשורי ןיא םואעזומ-יילא
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 טגעלפ רע רעכלעוו ןיא ,עטערַאק ןייז

 טצירקעגסיוא זיא ריא ףיוא ןוא ,ןרָאפ

 רעמורפ ַא ןעוועג ;!םילשורי,, ןעמָאנ רעד

 טָאה טייגסמאר ןיא רבק ןייז ףיוא ;דיי

 ןַא ןלעטשפיוא 'וייחב ךָאנ ןסייהעג רע
 לייט ףיוא ;לחר רבק םוצ ךעלנע להוא
 יורפ ןייז טײלגַאב םיא טָאה סעזייר ענייז

 -ָאנ ןייז ףיוא ;(1802 -- 17184) תידוהי

 "וכש יד םילשורי ןיא ןַארַאפ ןענעז ןעמ

 תירק , ,י'השמ ןורכז,, ,''השמ להוא,, תונ
 ןבעל) :"ערָאיפעטנָאמ תנוכש,, ,''השמ

 םיא ןגעוו תונורכז טימ ךוב ַא ;(ביבא-לת
 רַאטערקעס ןייז טכעלטנפערַאפ טָאה
 ,יוועל רזעילא

 יעדַאנַאק, עז לַאערטנַאמ

 ,'ףסאמה. עז ףסאמ

 -- ענוװָאק ןיא 1808) םהרבא ,וּפַאמ
 עטשרע יד ןופ ,(גרעבסגינעק ןיא 8
 :רעלעטשטפירש עשיאערבעה ענרעדָאמ
 רעד ןופ ןַאמָאר ןייז זיא ןטסטמירַאבמַא

 -רעביא) !ןויצ תבהא,, טייצ רעשילביב
 ךױא טָאה ;(כַארּפש ליפ ןיא טצעז

 ""עובצ טיע,, ,'"ןורמוש תמשא,, ןבירשעג

 "ףויצ תבהא ,, ןייז .רעכיב-ןרעל ךיוא ןוא
 "שי-ץרא ןופ ןעגנורעדליש-רוטַאנ יד טימ
 סָאד ןוא רעדלעפ ןוא גרעב עריא ,לאר

 עשידיי עקילָאמַא יד ןופ ןבעל שילידיא

 "גייא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ,רעכוטסַאּפ
 עז -- .ןויצ תבח ןטײרּפשרַאפ וצ סולפ
 ןופ "השדחה תירבעה תורפסה תודלות,

 | .רעװָאכַאל

 ,"םיסונא , עז ןענַארַאמ

 ןופ ברעמ-ןופצ ןיא דנַאל ַאקָארַאמ
 עדנדער-שיבַארַא ךרוד טצעזַאב ,עקירפַא

 -עקלעּפַאב ןָאילימ 7 ךרעל ;רענַאדעמכַאמ
 -עצ דיי טנזיוט 180 ייז ןשיוצ ;גנור

 ;עינַאּפש ןוא ךיירקנַארּפ ןשיווצ טלייט

 טלַא זיא ָאקָארַאמ ןיא בושי רעשידיי רעד
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 טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא ;רָאי 2,000 ייב

 דמש ַא רענַאדעמכַאמ יד דצמ ןעוועג זיא

 רעטעּפש ןוא 1891 ןיא ;ןדיי ףיוא הרזג

 "נָא ןענעז ,1499 ,עינַאּפש ןופ שורג םייב

 -ָארַאמ ןייק ןדיי עשינַאּפש ליפ ןעמוקעג

 -עג טרָאד זיא ןבעל עשידיי סָאד ;ָאק

 טָאה ךיירקנַארפ טניז ;רעגרע רדסכ ןרָאװ

 -ָארַאמ לייט ןטסערג םעד ןעמונעגרעביא

 טָאה (טרעדנוהרָאי ןט19 טימ ןיא) ָאק

 יד ;טרעסעברַאפ עגַאל עשידיי יד ךיז

 . ןיא ףלוש סיוא טרָאד טלַאה !סנַאילא;

 ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה ָאקָארַאמ

 -כעלנעזרעּפ עשידיי ענעעזעגנָא טבעלעג

 -- .ערעדנַא ןוא םייבמר רעד יװ ,ןטייק

 -כישעג רעד רעביא קרעוװ ךעלטנירג ַא

 ןבירשעג טָאה ָאקָארַאמ ןיא ןדיי ןופ עט

 ,(םילשורי) "יברעמה רנ,, ,ונאדילוט

 -שטייד ןיא 1818) לרַאק ,סקרַאמ
 -יטערָאעט ,(ןָאדנָאל ןיא 1883 -- דנַאל

 "-יּפַאק,, ןופ רבחמ ,םזילַאיצָאס ןופ רעק

 -עגסױרַא סלעגנע טימ ןעמַאזוצ ,ילַאט

 -ַאב ,"טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק,/ ןבעג

 -ַאפיוא רעשיטסילַאירעטַאמ ןופ רעדנירג

 -ּפָא טָאה רע ;עטכישעג רעד ןיא גנוס

 ןיוש זיא רעטָאפ ןייז ;ןדיי ןופ טמָאטשעג

 טמַאטשעג ןבָאה לָאז רע :דמושמ ַא ןעוועג

 טייקשידיי טימ טָאה סקרַאמ .םינבר ןופ

 טָאה ןדיי ןגעוו .תוכייש ןייק טַאהעג טינ

 -ַאב ,ייןגַארפ-ןדיי רעד וצ,, ןבירשעג רע

 ,טנעמעלע ןזַאושזרוב ַא סלַא ןדיי טכַארט

 1929 -- 1856) יאול ,לַאשרַאמ
 -נירג ;:עקירעמַא ןיא רעוט-ללכ רעשידיי

 "ימָאק ןשידיי רענַאקירעמַא, ןופ רעד
 1919 ןיא ??טניָאשזד,, ןופ רעריפ :''טעט
 וצ סעיצַאגעלעד עשידיי יד ןופ רעריפ

 -רע ;זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק-סנדירפ רעד
 רעשידיי ןופ טַאר ןופ טנעדיזערּפ רעטש
 ,1929) ייץנעגַא

 28 לובמ---לרַאק ,סקרַאמ

 ,"ןחדב , עז קילַאשרַאמ

 טרעװ 'ו תישארב שמוח ןיא לובמ
 יד יוװ ןעזעג טָאה טָאג ןעוו זא ,טלייצרעד

 ףיוא ךיז ןריפ דרע רעד ףיוא ןשטנעמ

 -גַאג יד ןוא ,סמח ץראה אלמתו ,טכעלש

 טָאה ,ביור טימ ןרָאװעג לופ זיא דרע עצ

 ןקעמּפָא לעװ ךיא, :ךיז וצ טגָאזעג רע

 זיא סע .''דרע רעד ןופ ןשינעפעשַאב יד

 ,דרע רעד ףיוא קידצ ןייא ןעוועג טלָאמעד

 ,תפי ןוא םח ,םש ,ןיז 8 ענייז ןוא ,חנ
 ,ובת ַא ןכַאמ ךיז ןחנ ןסייהעג טָאה טָאג
 ,ךעלרעמעק ךס ַא טימ ,ןטסַאק ןסיורג ַא

 ןעיורפ ערעייז ןוא ןיז ענייז ןוא רע ןוא
 ןופ ךיוא יו ,הבת רעד ןיא ןיירַא ןלָאז

 רע לָאז שינעפעשַאב קידעבעל ןימ ןדעי

 רכז ַא ,רָאּפ וצ הבת רעד ןיא ןעמעניײרַא
 -כָאנ .גרַאװנסע ךיוא יוװ ,הבקנ ַא ןוא
 יד ןיא ןײרַא עלַא ןענעז ייז יו םעד

 ןופ ןלַאװק עלַא טנפעעג טָאג טָאה הבת

 למיה ןופ רעטסנעפ עלַא ןוא דרע רעד

 -יילפרַאפ ַא ,לובמ ַא טזָאלעגּפָארַא ןוא
 ןוא ןשטנעמ עלַא .דרע רעד ףיוא גנוצ

 ןענעז ןשינעפעשַאב עקידעבעל ערעדנַא
 ןרָאװעג ןענעז טעװעטַארעג ;ןעמוקעגמוא
 -עבעל יד ןוא עילימַאפ ןייז ןוא חנ רָאנ
 -לעוו ,הבת רעד ןיא ןשינעפעשַאב עקיד

 יד .רעסַאװ ןפיוא ןעמואוושעג זיא עכ

 טלעטשעגּפָא געט 180 ךָאנ ךיז טָאה הבת
 זיא רעסַאװ סָאד .טררא גרעב יד ףיוא
 -טע טָאה חנ .רענעלק טלָאמעד ןרָאװעג

 ןעז וצ ביוט ַא טקישעגסױרַא לָאמ עכעל

 ןחבת רעד ןופ ןײגסױרַא ןיוש ןָאק ןעמ יצ
 -קירוצ לָאמ עטייווצ סָאד זיא ביוט יד

 "ניא יז זיא לָאמ עטירד סָאד ןוא ,ןעמוקעג

 זיא טלָאמעד .ןעמוקעגקירוצ טינ ןצנַאג

 טימ ןעמַאוצ ,לעפַאב סטָאג טיול ,חנ
 ,הבת רעד ןופ סיורא ןשינעפעשַאב עלַא

 ,טָאג וצ תונברק ןעוועג בירקמ טָאה ןוא
 חוחנ חיר םעד טקעמשעג טָאה טָאג ןעוז
 רע זא ,טגָאזעג רע טָאה תונברק יד ןופ
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 ףיוא לובמ ןייק ןעגנערב טינ רעמ טעוװ

 רע טָאה וצרעד ןכייצ סלַא ןוא דרע רעד
 ןגיובנגער םעד סנקלָאװ יד ןיא ןבעגעג

 ןוא ארמג רעד ןיא -- .('ןנעב תשק,)

 -דהנס ,חנ תשרּפ הבר תישארב) שרדמ

 ןוא םירוּפיס טכארבעג ןרעוו (חי''ק ןיר

 ,לובמ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא הדגא ירבד

 זיא לובמ רעד עכלעוו ףיוא ןשטנעמ יד

 רעייז סלָא טנכייצַאב ןרעוו ןעמוקעג

 רוד,, רעד ןפורעגנָא ןרעו ןוא עטכעלש

 ןוא לובמ ןגעוו רוּפס רעד -- .''לובמה
 -עטַארעגסױרַא זיא קידצ ַא רענייא יו
 ןיא טכַארבעג ךיוא טרעוו ,ןרָאװעג טעוו
 -גה היעשי --- ,לבב-טלַא ןופ םירוּפיס יד
 היעשי) "חנ ימ,, לובמ םעד ןָא טפור איב
 ,(דינ

 -וח ןיא ,(לבב ןופ םרוט לבב לדנמ
 זַא ,טלייצרעד טרעװו א"י תישארב שמ

 רעד ףיוא ןשטנעמ עלַא ןבָאה טשרעוצ

 לָאמנײא רָאנ .ךַארּפש ןייא טדערעג דרע
 וצ ךיז ייב טכַאמעגּפָא ןשטנעמ יד ןבָאה
 זיב ,םערוט ןכיוה ַא ןוא טָאטש ַא ןעיוב

 טכאמעג רעביראד טָאה טָאג ,למיה םוצ
 ןופ טייקנדישרַאפ ַא ןשטנעמ יד ןיא

 ןייטשרַאפ טינ לָאז רענייא ידכ ,ןכַארּפש

 טלָאמעד טניז ;טדער רעטייווצ רעד סָאװ

 טָאטש יד ןעיוב וצ טרעהעגפיוא ייז ןבָאה
 ַא ןעמ טָאװה רעבירעד .םערוט םעד ןוא
 -ימעצ) לבב טָאטש יד ןבעגעג ןעמָאנ

 שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא --- .(שינעש

 רעד טרעװ (ח"נ תשרּפ הבר תישארנ)

 רוד , ןפורעגנָא ןשטנעמ ענעי ןופ רוד
 ,גנולײטרעדנַאנַאפ ןופ רוד רעד) !'הגלפה
 ןוא ('י תישארב ,ץראה הגלפנ וימיב יכ
 ןענעז ייז זא ייז ןגעוו טגָאזעג טרעװ סע

 ,םיעשר עסיורג ןעוועג

 טלַאה סָאװ םענייא ראפ לטיט רינמ
 ןטייצ עטלַא ןיא תושרד ןגעוו .תושרד
 טָאה דיגמ רעד .''שרד , טרָאװכוז עז

 20 הליגמ--לבב לדגמ

 ,ןשרד לעב,, ןוא י""ןשרד,, ןסייהעג ךיוא
 -ערּפ,, ,'ףיטמ,, ןלוש ענרעדָאמ יד ןיא

 סָאװ ,םידיגמ ןעוועג ןענעז סע .""רעקיד

 "אב ַא ןיא ,טרָא ןייא ףיוא ןסעזעג ןענעז
 ,עכלעזַא ךיוא ןוא ,טָאטש רעטמיטש

 וצ טָאטש ןופ ןרָאפעגמורַא ןענעז סָאװ

 ךעלנייוועג ,תושרד ןטלַאהעג ןוא טָאטש

 רעד ןטימניא רעדָא ,גָאטימכָאנ תבש
 ןטימניא .בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ ךָאװ

 תיב רעדָא לוש ןיא ןעמ טגעלפ ךָאװ רעד
 ןרַאפ טלעג סעּפע ןעמענפיונוצ שרדמה

 ןופ גנוטײלגַאב ןיא זיא רע רעדָא ,דיגמ

 טָאטש רעד רעביא ןעגנַאגעגמורַא שמש
 "יגמ סנטסיימ .טלעג טלמַאזעגפיונוצ ןוא
 ;ךיז רַאפ טלעג סָאד טלמַאזעג ןבָאה םיד

 ןוא ,הבישי ַא רַאפ ןעלמַאז ןגעלפ לייט

 "עז סע .''םיחלושמ,, ןסייהעג ןבָאה ייז

 -םעלנעזרעפ עשידיי עסיורג ןעוועג ןענ

 עשידיסח ןופ .דיגמ לטיט ןטימ ןטייק

 ,רעב 'ר יבר רעד טנַאקַאב ןענעז םייבר

 דיגמ ,לארשי יבר :שטירזעמ ןופ דיגמ
 ערעדנַא ןופ :ערעדנַא ןוא ץינעשזָאק ןופ
 -בוד ןופ דיגמ בקעי יבר טנַאקַאב ןענעז
 ,ערעדנַא ןוא ,דיגמ רעמלעק ,ָאנ

 לטיט םעד טימ ,(רעטכיראפ) הינמ
 טגעלפ סָאװ רפוס ַא טנכיײצַאב ןעמ טָאה
 "עדנַא ןוא ןיליפת ,תורות ירפס ןקוקכרוד

 ביוא ןוא ,םירפס-די-יבתכ עקילָאמַא ער
 -ַאמ ייז ,ןזיירג ןעוועג טרָאד ןענעז סע

 טכַארבעג ןיוש טרעוו לטיט רעד .ןטכיר

 ערעדנַא ןוא 'ד םילקש) הנשמ רעד ןיא

 ,(רעטרע

 ןעמ טָאה "הליגמ, טימ ,הלינמ
 יד ןיא ליױו ,רפס ַא טנכיײצַאב לָאמַא

 ןייז רפס רעדעי טגעלפ ןטייצ עטלַא רָאג

 רפס ַא טנײה יװ יוחא טלקיוװעגנייא
 רעד ןַארַאפ זיא 'מ םילהת ןיא .הרות
 טָאה רעטעּפש .יירפס תלגמב,, קורדסיוא
 "תוליגמ,, ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא ןעמ
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 תור ,םירישה ריש ךי'נת ןופ םירפס 2 יד

 / טגעלפ ןעמ עכלעוו ,רתסא ,תלהק ,הכיא

 חסּפ םירישה ריש לוש ןיא ןענעייל

 תלהק ,באב העשת הכיא ,תועובש תור

 ןסייהעג ןבָאה ייז ;(םירוּפ רתסא .,תוכוס

 -ןייועג .(תוליגמ 8) ""תוליגמ שמח;
 "הליגמ, טרָאװ םתס ןטימ טרעװ ךעל

 ןעמ סָאװ ,''רתסא תליגמ,, יד ןפורעגנָא
 ,םירופ ןיא טנעייל

 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ הלינמ
 ארמג ןוא אתפסות ךיוא טָאה ,דעומ רדס
 טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 4 ;ימלשורי ןוא ילבב
 רתסא תליגמ יד ןענעייל ןופ םיניד יד

 תאירק ןופ םיניד ךיוא יוו ,םירוּפ ןיא
 ןלוש ןופ טייקילייה יד ,תורטפה ,הרותה
 ,שרדמה תיב ןוא

 ,"םירוּפ,, ,''רתסא, עז רתפא תלינמ

 ,רפס שירָאטסיה טלַא תינעת תלינמ
 יב געט עכעלרעייפ יד טנכייצרַאפ סָאװ

 ןטסַאפ טינ רָאט ןעמ עכלעוו ןיא ןדיי

 עטוג ןעמוקעגרָאפ ןענעז ייז ןיא לייוו

 תליגמ, יד ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה

 הנשמ ןיא ןיוש טנַאמרעד טרעוו ייתינעת
 זא טגָאז ג"י תבש ארמג יד ןוא ,תינעת
 טרעדנוחרָאי ןט1 ןיא) היקזח ןב היננח
 (גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד ןופ

 םירבח ענייז טימ ןעמַאװצ טָאה
 ןיא .תינעת תליגמ יד ןבירשעג (ותעייסו)

 ןבָאה רימ סָאװ תינעת תליגמ םעד

 עכלעוו ,ןצַאז ןוא סעטַאד ןַארָאפ ןענעז

 -עּפש ןיא ןרָאװעג ןבעגעגוצ רעכיז ןענעז

 לייט יד טדיישרעטנוא ןעמ ;ןטייצ ערעט
 ןענעז סָאװ ,תינעת תליגמ ןופ ןטסקעט

 -ַאטש ייז ןוא ,שיאעמַארַא ןיא ןבירשעג

 ןטסקעט יד ןוא ,ןטייצ ערעטלע ןופ ןעמ
 -עּפש ןופ ןעמַאטש סָאװ ,שיאערבעה ןיא
 ןופ טייצ רעד ןיא ייז ןופ לייט ,רעט

 רעייז זיא י'תינעת תליגמ,, יד ;םינואג יד

 -לֵא רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ קיטכיוו

 -סיוא יד עז -- .עטכישעג רעשידיי רעט

 גרעבסַארג ןופ "'תינעת תליגמ, עבַָאג

 גרעבמעל) וצרעד גנוטיילנייא יד ןוא

 ,(דוד ןופ ץוש-רעצנַאּפ רעד) רֹוד ןנמ
 ענעטכָאלפעגנעמַאװצ ןופ גנונעכייצ יד

 סלַא טכַארטַאב ,ןציּפש 6 ,ןקע-יירד ייווצ

 טרעוו :םעלבמע רעשידיײילַאנָאיצַאנ רעד
 ,ןלוש יד ןיא ןתכורּפ יד ףיוא טיינעגסיוא

 -:ָא ;תורות ירפס ןופ ןעלטנַאמ יד ףיוא

 -ינויצ רעד ךרוד םעלכמע סלַא ןעמונעג
 ןטסטלע םעד ;עיצַאזינַאגרָא רעשיטס
 ַא ףיוא ןענופעג ןעמ טָאה ןכייצ-דוד-ןגמ
 טמַאטש סָאװ ,עילַאטיא ןיא רבק ןשידיי
 רעד ןענַאװ ןופ :טרעדנוהרָאי ןט3 ןופ

 "אפ ,רָאלק טינ זיא טמַאטש ''דוד ןגמ,

 רָאנ טָאה סָאװ י'המלש ןגמ,, ךיוא ןַאר

 -נעלָאמס ןיא ןַאמפייר עז -- .ןציּפש 5
 יא קלח ,/'רחשה,, סניקס

 םענייא ןלָאצּפָא הרמ רננכ הדמ
 רעד ןיא ,(טוט רע סָאװ ןבלעז םעד טימ
 טָאג זא טגָאזעג טרעװ הדגא רעשידיי
 הדמ דגנכ הדמ שטנעמ םעד ּפָא טלָאצ

 -מל ;(רעטרע ערעדנַא ןוא 'צ ןירדהנס

 -ןײרַא ןסייהעג ןבָאה םיירצמ יד ,לש
 -עז ,רעסַאװ ןיא רעדניק עשידיי ןפראוו

 ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד רעטעּפש ייז ןענ

 טגָאז 'ח הטוס ןיא ;(א"י הטוס) םי
 דדומ םדאש הדמב,, ריאמ יבר אנת רעד

 רעכלעוו טימ ,סָאמ רעד טימ) ול ןירדומ
 ןעמ טסעמ ,ערעדנַא טסעמ שטנעמ רעד
 "גיוא רַאפ גיוא,, טרָאװכוז עז -- .(םיא
 ,"אידג דח,, ןוא

 תודמ טרָאװ םעד טימ ,(ןסָאמ תודמ
 הדגא ןוא הכלה רעשידיי רעד ןיא טרעוו
 ןטיז) תודמ (1 -- ןכַאז ייר ַא טנכיײצַאב
 'ה תובא ןיא הנשמ יד ,(שטנעמ ןופ
 טיול ןשטנעמ יד .םדאב תודמ עברא טגָאז

 ןרעוו טלייטעגנייא ןענָאק ןטיז ערעייז
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 עלעטימ ,םיעשר ,םידיסח ,ןסַאלק 4 ןיא

 -כעלש רָאג ;טכעלש וצ טגיינעג רעמ ןוא

 ןיבוריע) "'םודס תדמ,, ןסייה תודמ עט

 ןופ גנואיצַאב יד ,תודמ (2 -- .,(ט'ימ

 ןייא יז טליט ןעמ ןשטנעמ וצ טָאג

 ןיא .םימחרה תדמ ןוא ןידה תדמ ןיא

 -יצַאב-תונמחר ןוא גנואיצַאב עגנערטש

 ג"י ןיא ןייא ךיוא ייז טלייט ןעמ ;גנוא

 שמוח ןיא קוספ םעד טיול ,תודמ (13/)

 םעד ;'ןונחו םוחר לא 'ה, ד"ל תומש
 ןעמ טגָאז תודמ ג"י ןופ קוסּפ ןקיזָאד

 ןיא ,םיתינעת ןיא הליתת עכעלרעייפ סלַא
 ןייא ןוא ,םיארונ םימי יד ןופ תוחילס

 ךיוא טסייה (רוּפכ םוי ראפ) גָאט-תוחילס

 ארמג יד ;"תודמ הרשע שלש, יד
 ןופ הליפת יד זא ,טגָאז ז"י הנשה שאר
 עז ;גנוקריוו עסיורג ַא טָאה תודמ גיי

 -- ."םימחר,, ,"ןיד, רעטרעווכוז ךיוא

 ןעמ עכלעו טל ,ןדָאטעמ ,תודמ (3

 ך"נת ןופ םיקוסּפ יד ןוֿפ סיורא טנרעל

 "רע רעד .תודגא ןוא תוכלה ענעדישרַאפ

 תודמ יד טריפעגנייא טָאה סָאװ רעטש
 טַאהעג טָאװ רע ןקזה ללה ןעוועג זיא

 "נַא ןוא הוש הרזג ,רמוחו לק יװ ,תודמ 6
 אנת רעד .('ז ןירדהנס אתפסות) ערעד

 לָאצ יד טרעסערגרַאפ טָאה לאעמשי יבר
 -עמשי יבר ןופ אתיירב יד ןוא ,12 זיב

 -רעדניא ןדעי טגָאזעג טרעוו תודמ סלא

 -ילא יבר אנת רעד ;ןענעװַאד םייב ירפ

 ."ןייא טָאה ילילגה יסוי יבּד לש ונב רזע

 -רעד ןעמ עכלעוו טיול ,תודמ 25 טריפעג
 עקיזָאד יד ;ך"נת ןופ םיקוסּפ טרעלק

 שורּפ ןכעלטפַאשנסיו ַא טימ אתיירב

 ןאמפייר ןבעגעגסױרַא טָאה ""רבד בישמ,
 י'שר) םישרפמ עטלַא יד ;(1866 ןיוו)
 ַא ןעגנערב (ערעדנַא ןוא 'ח הכוס ןיא
 יבר ןופ תודמ (49) ט"מ ןופ אתיירב
 ךיוא ןטלַאהטנַא ןבָאה לָאז עכלעוו ,ןתנ

 .תודמ (4 --  .תונובשח עשיטַאמעטַאמ
 רדס ןיא תוינשמ אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ
 טינ טָאה ,םיקרּפ 8 טלַאהטנַא ,םישדק
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 "קמה תיב םעד טבײרשַאב ,ארמג ןייק
 טָאה םיא ןופ לייט רעדעי יוזא יוו ,שד
 רעדעי ליפיוו ,ןסָאמ יד ןוא ,ןעזעגסיוא
 ,ןטלַאהעג טָאה לייט

 ,ידמו סרּפ,, עז ידמ

 טרעוו ,דנַאל ןוא קלָאפ ןופ ןעמָאנ ןידמ
 תישארב טיול ;ך"נת ןיא טפָא טנָאמרעד

 ןידמ ןופ טמַאטשעג קלָאפ סָאד טָאה ה"כ
 שגלּפ רעד ןופ וניבא םהרבא ןופ ןוז םעד

 וצ ןענופעג ךיז טָאה דנַאל סָאד ;הרוטק

 יד ;לארשייץרא ןבעל חלמה םי ןופ םורד

 -רַאװ ,םירחוס ךיוא ןעוועג ןענעז םינידמ
 "וח רעד ןוא ,רעלדנעה-ןפַאלקש ךעלנייש

 ןבָאה ייז זא ,טלייצרעד זייל תישארב שמ
 ורתי ;םילעמשי יד וצ ןפסוי טפיוקרַאפ
 ןהכ רעד ןעוועג זיא רעווש סונבר השמ

 טימ ןעמַאזוצ ןידמ ;'ב תומש) ןידמ ןיא
 ןדיי יד ןטמעקַאב טלָאװעג ןבָאה באומ

 יז רעבָא ,(ב"כ רבדמב) רבדמ רעד ןיא
 ןדיי יד ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענעז

 טָאה ןועדג טפוש רעד ;(א"ל רבדמב)
 ןופ .('ח םיטפוש) םינידמ יד טגיזַאב
 "עז םינידמ יד זא ןעז וצ זיא 'ג קוקבח
 .רעניאודעב ןעוועג ןענ

 ףוס םוצ תופסוה עז ,לארׂשי תנידמ
 | ,דנַאב ןקיזָאד
 -ָאנ ןקיזָאד ןטימ םיׂשרדמ ,שרדמ
 טרָאװכוז עז ,"שרד,, טרָאװ ןופ) ןעמ
 ןופ ןעגנולמַאז ןעמ טנכיײצַאב (י'שורד,

 יד ןופ ןעמַאטש סָאװ רעטרעוו-הדגא

 -עּפש לסיבַא ןופ ךיוא ןוא דומלתה ימכח
 לייט ןַארַאפ ןענעז סע .םימכח ערעט

 ןפור סָאװ ,לארשי תמכח ןופ רעשרָאפ
 -תוכלה יד ךיוא שרדמ ןעמָאנ ןטימ ןָא
 ,ארפס .,אתליכמ) הרות ףיוא םירפס
 רָאנ ןבעג ןלעװ ָאד רימ רעבָא ,(ירפס
 -הכלה יד ןוא ,םישרדמ-הדגא יד ןגעוו
 -רעווכוז יד ייב ןבעג רימ ןלעוװ םישרדמ

 ,."ירפס, ,"ארפס,,/ ,"אתליכמ, רעט

 ןבעג ''הדגא,, זיא סָאװ םעד ןגעוװו ךיוא !
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 יד -- ."'הדגא, טרָאװכוז םייב רימ

 ,שמוח ףיוא ןאראפ ןענעז םישרדמ-טּפיוה

 טיױל ןוא ,'הבר שרדמ, (1 ןענעז ייז

 ןיא טליטעגניא רע זיא םישמוח יד

 ,הבר ארקיו ,הבר תומש ,הבר תישארב

 שרדמ,, (2 ;הבר םירבד ןוא הבר רבדמב

 ןָא ךיז טביוה סע ןכלעװ ןיא "אמוחנת

 ןוא הכלה ַא טימ השרד עדעי טפָא ץנַאג

 "רעוו-הדגא יד וצ רעבירַא ךָאנרעד טייג
 וצ םישרדמ ןַארַאפ ךיוא ןענעז'ס .רעט
 זא ןָא טמענ ןעמ .םירפס-ך"ינת ערעדנַא

 תישארב,, רעד זיא שרדמ רעטסטלע רעד

 ישג ןבירשעג רעכיז זיא רעכלעוו ,''הבר

 ןָאק ןײמעגלַא ןיא) לארשייץרא ןיא ןרָאװ

 םישרדמ לייט רעסיורג א זא טגָאז ןעמ
 100 טָאה ןוא ,(לארשי-ץרא ןופ ןעמַאטש
 -יתּפ,, ןבָאה תוישרפ עלַא טעמכ :תוישרּפ

 -גגיא רעד ץוחַא זא ,טסייה סָאד ,י'תוח
 טרעוװו םיקוסּפ יד ףיוא השרד רעכעלט

 ַא ,"גנוטיילנייא, ןַא ןבעגעגוצ ךיוא

 םיקוסּפ-ך"נת ערעדנַא ןופ '!החיתּפ ;
 שרדמ רעקיזָאד רעד :הדגא ירבד טימ
 רעד .טרעדנוהרָאי ןט6 ןופ ןעמַאטש לָאז

 רעד ןייז לָאז שדדמ רעטסטלע רעטייווצ
 -ַאטש לָאז רעכלעוו ,יייתבר הכיא,, שרדמ

 ;טרעדנוהרָאי ןט7 םעד ךרעל ןופ ןעמ

 רעייז ןופ טייצ רעד טיול ןעייג ךָאנרעד
 ןופ) "םירישה ריש שרדמ,, גנומַאטשּפָא

 -קיו, ,(םינואג עטשרע יד ןופ טייצ רעד

 טרעװ רעכלעוו) 'יאמוחנת, ,'הֿבר אר
 ענייז לייוו ,''ונדמלי, ןפורעגנָא ךיוא

 רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז ןביוה תוישרּפ
 זדנוא יבר רעזדנוא לָאז ,"יונבר ונדמלי,,
 ,"הבר רבדמב, ,''הבר תומש,, ,(ןענרעל

 ;ערעדנַא ןוא רתסא ,ילשמ ,תלהק ,םירבד

 -ראפ ןענעז עטצעל יד זא ןָא טמענ ןעמ
 ןט12 רעױַא ןט11 םעד ןרָאװעג טסאפ
 ףיוא םישרדמ יד ץוחַא .טרעדנוהרָאי
 םירפס'ךיינת ערעדנַא לייט ַא ןוא שמוח

 ףיוא םישרדמ ערעדנַא ךָאנ ןאראפ ןענעז
 ך"נת ןופ תוישרּפ ןוא םיקוסּפ עסיוועג
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 -בדה תרשע שרדמ ,ייולוכיו שרדמ,, יו

 אבא שרדמ,/ ,"עשויוה שרדמ .,"תור
 ,םישרדמ עניילק ערעדנַא ןוא ?ןוירוג

 סע .י"םינטק םישרדמ,, טפור ןעמ עכלעוו

 ףיוא םישרדמ ערעסערג ןַארַאפ ךיוא ןענעז

 -טפה יד ןוא םיתבש עכעלרעייפ עסיוועג

 םישרדמ עקיזָאד יד ;םיתבש יז ןֹופ תור
 עטסקיטכיו יד ןוא ,ייאתקיספ,,! ןסייה

 ?"אנהכ ברד אתקיסּפ, יד ןיא ייז ןופ
 ןופ ןעגנולמאז ןאראפ ךיוא ןענעז סע

 ןענופעג) לודגה שדרדמ רעד יװ ,םישרדמ

 ךרוד סנטצעל ןבעגעגסױרַא ,ןמית ןיא
 "לי; (פרעדנַא ןוא ןַאמפָאה ,רעטכעש

 "נֲא ןוא ,(''טוקלי,, טרָאװכוז עז) ייטוק
 ייס ןאראפ ןענעז םישרדמ לייט .,ערעד

 שרדמ יװ ,תוכיראב ייס ןוא רוציק ןיא

 םישרדמ יד סָאװ סָאד .אמוחנת ,הכיא

 תורדס יד טיול טלייטעגנייא טינ ןענעז

 "רעד טמַאטש ,תוישרּפ עסיוועג טיול רָאנ
 "עג ןעמ טָאה לארשי-ץרא ןיא סָאװ ןופ

 ,םישמוח 8 עלַא ,הרות עצנַאג יד טנעייל
 ,רָאי ןייא ןופ ףיולרַאפ ןיא ,רימ יוו טינ
 ןיא רָאנ ,הרדס עצנַאג ַא ךָאװ רעדעי ןיא

 רָאנ ךָאװ עדעי ןוא ,רָאי 9 ןופ ףיולרַאפ
 -ָאד יד טיול ןוא ,הרדס רעד ןופ לייט ַא

 עסיוועג ןופ תושרד יד ןענעז ןלייט עקיז
 -- .טנדרָאעגניא שמוח ףיוא םישרדמ

 עסיורג ַא טָאה םישרדמ ןופ גנושרָאפ יד

 -ידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ גנוטיײדַאב

 ןיא .ןעיידיא-םוטנדיי ןוא עטכישעג רעש
 עשידיי ןגעוו רימ ןעניפעג םישרדמ יד

 ןענעז סָאװ ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה

 ,טנַאקַאב טינ ןלַאװק ערעדנַא ןופ זדנוא
 "עגסיוא רימ ןעניפעג םישרדמ יד ןיא |

 ןעגנוניימ ,ןעגנונעפָאה עשידיי יד טקירד
 םישרדמ יד .עיגילער ןוא ןבעל ןגעוו

 "עז סָאװ תושרד ןופ סנטסיימ ןעײטשַאב
 עטלַא ענעי ןיא םינשרד יד ךרוד ןענ
 ןוא ,םיתבש ןרָאװעג ןטלַאהעג ןטייצ

 ערעדנַא ןוא באב העשת ,םיבוט םימי
 -ּפָא ןַא זדנוא ןבעג ייז ןוא ,ןטייהנגעלעג
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 "רע רעד -- .ןטייצ עטלַא ענעי ןופ גנַאלק

 -סיוא ךעלטפַאשנסיו טָאה סָאװ רעטש

 םעד ןעוועג זיא םישרדמ יד טשרָאפעג

 ןייז ןיא םהרבא יבר ןוז סנואג רענליוו

 -גא שרדמ,, וצ המדקה ןוא !!םילעּפ בר,
 רעד ןעוועג זיא םיא ךָאנ ;'תישארב תד
 ןייז ןיא ץנוצ רעשרָאפ-שרדמ רעטסערג
 -סעטָאג יד, שטייד ןיא קרעװ טמיראב

 ;(1889) ייןדיי ןופ עגערטרַאפ עכילטסניד

 ערעייז טימ ןפלָאהעגטימ ליפ ןבָאה סע

 ןיא יןילמ ךרע,,) טרַָאּפָאּפַאר ןעגנושרָאפ
 ,םולש שיא ריאמ ,סייוו ,,('"אתרטפא,
 די בתכ ןופ ןבעגעגסיורא) רעבוב המלש

 ,"שרדמה תיב,, קענילעי ,(םישרדמ ליפ

 -פָאה ,(לודגה שרדמ) רעטכעש ,(םיקלח 6

 -ארב שרדמ) קעבלַא ןוא רָאדָאעט .,ןַאמ

 ;(עבַאגסיױא עכעלטפַאשנסיװ ,הּבר תיש
 םישרדמ עניילק ןופ גנולמַאז עסיורג ַא
 -וינ ןיא ןייטשנזייא ןבעגעגסױרַא טָאה

 -רעווכוז עז -- .םישרדמה רצוא,, קרָאי
 -יסּפ , ,י"טוקלי, ,י"שורד,, ,,'הדגא,, רעט
 ."את

 ןופ ענייא ,(וטזיב ןייש יו) תיַפי המ
 -קיטיירפ טגניז ןעמ סָאװ ,תורימז יד
 לָאמַא סע טָאה ןעמ ןסע םייב סטכַאנוצ
 ןלעיצעפס ַא טימ ןעגנוזעג ןליוּפ ןיא

 טפָא ןגעלפ םיצירּפ עשיליוּפ יד ;ןוגינ

 ןעגניז ןרָאדנערַא עשידיי ערעייז ןסייה

 ןופרעד ןוא ,ןוגינ:תיפי-המ םעד ייז ראפ
 -תיפי:המ,, קורדסיוא רעד ןרָאװעג זיא

 טינ טלַאהרעד סָאװ םענייא ראפ ''דיי
 ,םיאנוש טעפנח ןוא עדריוו ענעגייא ןייז

 4 יד ןופ בױהנָא רעד הגתשנ המ
 טגָאז ןעמ סָאװ הדגה רעד ןופ תוישק
 סָאװ םעד בילוצ ;טכַאניב חסּפ רדס םוצ

 ןיז 4 טנָאמרעד ןרעוו הדגה רעד ןיא
 -ַאטשטנַא זיא ,םכח ַא רענייא ייז ןשיווצ

 "שנ המ ןופ םכח ַא, קורדסיוא רעד ןענ
 ."רדס,, ,"הדגה,, עז -- ."הנת

 ."ןילומ בקעי, עז ל' ירהמ
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 ,""הדוהי, עז ל"רהמ

 -גטור ןופ ךורב ןב ריאמ עז ם"רהמ
 ,"ןילבול ןופ ריאמ,, ןוא !'גרעב

 ."שלידייא , עז א"שרהחמ

 ,""המלש ,אירול, צז ?"שרהמ

 ןיא דנַאל ןוא קלָאפ ןופ ןעמָאנ בםאומ
 "עי ףיוא ,לארשייץרא ןבעל ןטייצ-ך''נת

 רעד :חלמה םי ןבעל ,ןדרי טייז רענ
 באומ זא טלייצרעד (ט''י תישארב) שמוח

 םהרבא) טול ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא
 ןייז ןופ ןריובעג (ןוז-רעדורב סוניבא
 טלָאװעג טָאה באֹומ ךלמ קלב ;רעטכָאט
 -דמב) רבדמ רעד ןיא ןדיי יד ןגנערבמוא
 -עג טינ ייז טימ ןבָאה ןדיי ;ב"כ רב

 .רעד זיא סע םגה ,ןייז ןתחתמ טרָאט
 געמ באומ ןופ ןעיורפ זא ןרָאװעג טרעלק

 .((''תיבאומ אלו יבאומ,,) ןעמענ ָאי ןעמ

 ַאי ןבָאה ןדיי זַא ןעז וצ זיא 'א תור ןופ

 ןעיורפ ראפ רעטכעט סבאומ ןעמונעג
 "ומה תור ןופ טמַאטשעג טָאה ךלמה דוד

 ךיז באומ טָאה טייצ עסיוועג ַא ;היבא
 טפַאשרעה רעשידיי רעד רעטנוא ןענופעג

 ןיא םיכלמ יד ןופ רענייא .('ג 'ב םיכלמ)
 ןיא טנָאמרעד) עשימ ןעוועג זיא באומ
 ןטמירַאב סנעמעוו ,('ג 'ב םיכלמ רפס

 ןענופעג סנטצעל טָאה ןעמ ןייטש-קנעדנָא

 . טײצ רעד טימ .(יעשימ,, טרָאװכוז עז)
 ,ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא באומ זיא

 1648--1571) הירא הדוהי ,אנידומ
 ,רעקנעד ,ליכשמ ,בר ,(עיצענעוו ןיא

 "ַאטיא ,ןײטַאל טנעקעג ;רעקירָאטסיה
 -יא ןיא תושרד ענייז ;שינַאּפש ,שינעיל

 גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןבָאה שינעילאט

 "עג :טלעװ רעשידיי-טינ רעד ןיא ךיוא
 ןיז 8 ענייז ןופ ;ןבעל-עילימאפ ןיא ןטיל
 רעטייווצ ַא ,גנוי ןברָאטשעג רענייא זיא
 רעטירד ַא ,ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא
 זיא יורפ ןייז ;שיליזארב ןייק קעוװַא
 "יה ןופ ןעגנוניימ יד .ןעניז ןופ ּפָארַא
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 -ומ יד הירא הדוהי יבר ןגעוו רעקירָאטס

 ןטלַאה לייט .ענעדישראפ ןענעז אניד

 טָאה רעכלעוו ,רעקנעדיירפ א ראפ םיא

 יד ןגָארטעג טמַא תונבר ןייז בילוצ רָאנ

 ןטלַאה ערעדנַא :טייקמורפ ןופ עקטאמ

 -עג טינ טָאה סָאװ ,ךפכפה א רַאפ םיא

 ןיא סע ;ןּפיצנירט עטמיטשַאב ןייק טאה

 טביירש האווצ ןייז ןיא זַא טקַאּפ ַא רעבָא

 לָאז ןעמ זַא לעּפַאב ךיא , :ךיז ןגעוו רע

 ףָאנ .םיחבש ענייק רימ ףיוא ןגָאז טינ
 ןוא ,עובצ ןייק ןעוועג טינ ןיב ךיא זַא
 ארי ַא ,ירבכ יכות ןעוועג זיא סע זַא

 םעניק טעפנחעג טינ ,ערמ רסו םיהלא
 -ַאב ענייז -- ."שטנעמ רעטוג ַא ןוא

 -רעמַאב) "הנובה; ןענעז םירפס עטמיר
 -אז-תודגא ,"בקעי ןייע,, םעד וצ ןעגנוק
 ןגעק) "םהונ ירא , ,(ארמג רעד ןופ גנול

 (1840 גיצּפיל טכעלטנפערַאֿפ ,הלבק

 -יא ןיא) ?םיניד עשידיי ןופ עטכישעג.,
 ךיוא ,שילגנע ןיא טצעזרעביא ,שינעילַאט

 .רד ךּדוד "ךורע ןחלש,, שיאערבעה ןיא

 רַאפ טרעוו ןסיורג ַא טָאה ,ןיכור המלש
 ןגמ, ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ גנושרָאפ

 סָאד -- ןוא (םוטנטסירק ןגעק) "ברחו

 ןיא ,"הלבקה תניחב, -- עטסקיטכיװ
 ַא ןופ תונעט יד רָאפ טלעטש רע ןכלעוו
 ןטימ הֹּפ לעבש הרות ןגעק רעקנעדיירפ
 ענעגייא ענייז ןוא "לכס לוק, ןעמָאנ

 רעד "ירא תגאש, ןעמָאנ ןטימ תובושת
 ןוָאװעג טקורדעגּפָא זיא "הלבקה תניחב ,,
 ןיא (ויגיר) ָאשודער לאומש קחצי ךרוד
 -עג רַאגָאז ןבָאה לייט ןוא ,1822 רָאי

 טכארטעגסיוא טָאה אשזדער זַא ,טניימ

 ;ןאנידומ ןבירשעגוצ סע ןוא רפס סָאד
 -עקנעדיירפ עפרַאש עטשרע יד זיא סָאד
 ,הּפ לעבש הרות רעד ןגעק קיטירק עשיר
 סולפנייא עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 רעט2 ןיא רעמרָאפער ןוא םיליכשמ ףיוא
 אנידומ :טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה

 ,םירפס ערעדנַא ךָאנ טסַאפרַאפ טָאה
 -ָאיבָאטױא ענעגייא ןַא ךיוא ייז ןשיווצ

 20 קיזמ--ןיעידומ

 עכעלטנירג ַא -- ."הדוהי ייח., עיפארג
 ןופ ןַארַאפ זיא אנידומ ןגעו טעברַא
 הדוהי יבר, שטיוואבויל לאומש הימחנ

 -טגסױרַא טָאה יולב "אנידומ יד הירא
 ןעמָאנ ןרעטנוא אנידומ ןופ קרעוו ןבעג
 .1906 ןיא "ם"אירה יכתכ,

 ,לארשי-ץרא ןיא טָאטש עטלַא ןיעידומ
 טגייה ןםיאנומשח יד ןופ טרָא-סטרובעג
 ןטימ ,דול ןבעל ףרָאד שיבַארַא ןיילק ַא
 ,"םיאגומשח,, עז -- ."אידימ-לא,, ןעמָאנ

 ,"יבבמ ,,

 ,"הלימ, עז לרומ

 קיומ ןופ עטכישעג רעד ןגעו ק'זוֹמ
 זיב ןָא טייצ רעטסטלע רעד ןופ ןדיי ייב

 -עג ןבירשעג ןענעז טייצ רעקיטנייה רעד
 יד וצ ןוא .קרעװ עדנטײדַאב ןרָאװ
 -ערבעה יד ןרעהעג ייז ןופ עטסכעלטנירג

 ןָאסלדיא יבצ םהרבא ןופ ןטעברא עשיא

 -בעה הניגנח תודלות,, ("ןָאסלעדיא., עֹז)
 ןיא ,לארשי תוניגנ רצוא, ןוא "תיֹר

 ןגעװ קינייו רעייז ןַארַאפ זיא שידיי
 ַא ןקיזמ רעשידיי ןופ עטכישעג רעד
 -ימ לייט ןופ גנוטעברַאַאב ערעלוּפָאּפ

 ר ַא ךיוא ןוא ןָאסלדיא ןופ ןעגנונ
 -ָאמ עשידיי עשילאקיוומ רעביא ןעייסע
 יב קיוומ, ןיא ןַארַאפ ןענעז ןטנעמ

 ןופ -- .שטיווָאניבאר לארשי ןופ ?ןדיי
 ןדיי ייב זַא ,רָאלק ןיא םירפס-ך"נת יד

 ןעועג קיזומ זיא ןטייצ עטלַא יז ןיא -

 ןיא ייס ,טיירּפשראפ ןוא רעלוּפַאּפ רעייז
 רעקיליײה ,?רעלארקַאס ,, ןופ םרַאפ רעד
 טליּפשעג ןוא ןעגנוזעג זיא סָאװ ,קיזומ
 ןיא רַאגָאז ןוא שדקמה תיב ןיא ןרָאװעג
 -ףעייפ עזעיגילער ייב ללכב לארשי-ץרא

 ןופ םרָאפ רעד ןיא ייס ןוא ,ןטייקכעל

 -ידיי יד ,קיזומ-סקלָאפ רעכעלטייהנגעלעג

 יד ןַא ,ןטלַאהעג טָאה עיצידארט עש
 -ורטסניא עשילאקיזומ ןופ גנודניפרעד
 ןטיצ עטשרע יד ןופ טמַאטש ןטנעמ
 'ד תישארב) ןושארה םדא ךָאנ דלַאב
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 | "בגועו רונכ שפת לכ יבא, לבוי ןגעוו
 "עג ןבָאה עכלעוו ,עלא ןופ רעטָאפ רעד
 סע םגה ,"עפראה ַא ןוא לדיפ ַא ןטלַאה

 -אקיזומ ערעסָאװ ,רָאלק יונעג טינ זיא
 ןוא "רוניכ, יד ןטנעמורטסניא עשיל
 טײצ רעד ןיא .(ןעוועג ןענעז ?בגוע,
 גהנמ םעד רימ ןעניפעג וניבא בקעי ןופ

 ןזָאלראפ יײז ןעוו ,רעדניק ןטיילגאב וצ
 "עג ןוא דיירפ,, טימ ,זיוה סרעטָאפ רעייז
 החמשב) "לדיפ ןוא קופ טימ ,ןעגנַאז

 (א"ל תישארב ,רונכבו ףתב םירישבו

 ףוס םי םעד רעבירַא ןענעז ןדיי יד ןעוו

 ןעיורפ טימ ןעמאזוצ האיבנה םירמ טָאה

 "תלחמבו םיפתב;/ דיל-ביול ַא ןעגנוזעג

 טימ רעדָא ,ץנעט טימ ןוא קיוּפ טימ)

 טָאה סָאװ טנעמורטסניא ןשילאקיזומ ַאזַא

 רימ ןפערט רעטעּפש .,(תלחמ ןסייהעג

 -עדנַא ענעדישרַאפ ןופ ןעמענ ך"נת ןיא

 -צוצח יו ןטנעמורטסניא עשילאקיזומ ער

 עכלעוו ,ערעדנַא ןוא לבנ ,םיתלצמ .,תור

 םילהת רפס ןיא טצונַאב ןטסײמַא ןרעוו

 םירומזמ ענעדישרַאפ ןופ ביױהנָא ןיא ייס

 "ומזמ יד ןטימניא ןפורסיוא יד ןיא ייס

 -סיוא ךס ַא זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ ,םיר

 "רַאפ ןופ ביױהנָא ןיא םילהת ןיא ןקורד

 "ומ לעיצעּפס ןייז ןלָאז םירומזמ ענעדיש

 "ניא ןופ ןעמענ ,ןענימרעט עשילַאקיז
 -עלוּפָאּפ ןופ ןעגנונעכייצאב ,ןטנעמורטס

 ןעקנעד לייט ;המודכו ,סעידָאלעמ ער

 יד ןעמ טניימ "תיתגה לע, זַא ,לשמל

 םייב ןעגניז טגעלפ ןעמ עכלעוו ,עידָאלעמ

 יז ןופ ןכַאמ ןוא ןביורטנייוו יד ןסערּפ

 -עסערּפ"ןייוו יד טסייה ,תג ,תיתג) ןייוו

 ?"טגעגיריד, ןעמ טניימ "חצנמ,, ;(ייר
 טנעמורטסניא ןַא ןייז לָאז "תינימש.,
 טימיה ירבד רפס ןיא .סענורטס 8 טימ

 -נאזעג יד ןגעוו יונעג ןיוש רימ ןעניפעג
 "ורטסניא עשילאקיזומ טימ טײלגַאב ןעג

 ןריפסיוא ןגעלפ םייול יד סָאװ ,ןטנעמ
 טציא ןיוש זיא סע ןוא ,שדקמה תיב ןיא
 -ָאסלדיא ןופ גנושרָאפ רעד ךָאנ ,רעכיז
 שדקמה תיב ןיא תולפת ךס ַא זַא ,ןענ
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 "עמ עטמיטשַאב טימ ןרעוו טגָאזעג ןגעלפ
 -ַאב ןעוועג ןענעז רקיע רעד ןוא ,סעידָאל

 רפס יד ןענעייל םייב סעידָאלעמ עטמיטש
 עֹ) םיאיבנה ירפס יד ךיֹוא ןוא הרות

 ,("הרותה תאירק,  ,"םימעט,, ,הרטפה;

 טכַא טגײלעג טָאה ןעמ טייו יו
 םייב גנונָאטַאב רעשילאקיזומ רעד ףיוא

 םייב ןוליפַא ןוא הרות רפס יד ןענעייל

 ןיא עלעטש רעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ןענרעל
 אלב ארוקה, טלדַאט עכלעוו ב"ל הליגמ

 רעכלעו) "הרמז אלב הנושהו המיענ

 "עג ןָא טנרעל ןוא עידָאלעמ ןָא טנעייל
 ןָאסלדיא ןופ גנוניימ רעד טול ,(גנַאז

 ןיא ןענעז ,רעשרָאפ ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא

 "טפה ענעדישרַאפ עקיטנייה ערעזנוא

 -ָאלעמ-הרותה-תאירק-תוליגמ ןוא -תור
 -עגנָא יד ןופ םינוגינ לייט ןוא סעיד

 -רַאטש ןַארַאפ תולפתה תואחסונ ענעמונ

 -ידי עטלַא ענעי ןופ ןטנעמעלע עק
 ןופ טייצ רעד ןופ םינוגינ עלארקאס עש
 -קמה תיב ןט1 ןופ ךיוא רשפא ןוא ןט2
 -עלע עקיזָאד יד סיוא טניפעג ןעמ .,שד

 "ָאלעמ טימ ייז ןכיילגראפ ךרוד ןטנעמ
 טייז ןייא ןופ טניפעג ןעמ עכלעוו ,סעיד

 ןדיי) םיבושי עשידיי ענעסירעגּפָא ייב

 יד ןיא ךיוא ןוא ,(ערעדנַא ןוא ןמית ןיא
 סעידָאלעמ-ןכריק עשינאירָאגערג עטלַא

 -רעביא לייט ןסיורג ַא ןיא ןענעז עכלעוו
 "רע יד ןיא ןדיי ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 -ָאמ יד ןגעװ -- .טרעדנוחרָאי עטש
 ןיא ייס ,קיזומ רעשידיי רעד ןיא ןוויט
 ןעגנַאזעג תוחמש יד ןיא ייס ,תולפת יד
 -יל-סקלָאפ יד ןיא ייס (המודכו תונותח)
 ,טייצ רעטלַא רעקיזָאד רעד ךָאנ רעד
 "עג ןעוועג ןענעז ייז זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו
 עטנָאמרעד יד ןופ זעטניס ַא ךעלנייוו
 עכלעו ,ןטנעמעלע-קיזומ עשידיי עטלַא
 -ַאװ ענעדישרַאפ ןיא ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 ןעגנורעדנע עסיוועג טימ ןוא ןטנאיר
 ןשידי םעד ,סָאלעמ ןשידיי םעד ךרוד
 ןופ ףיולרַאפ ןיא .,וויטָאמ ןשילאקיזומ
 -ישרַאפ ןיא תולג ןופ טייצ רעצנַאג רעד
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 "אקיזומ ןופ ךיוא ןוא -- ,רעדנעל ענעד

 ןופ ןסולפנייא-םטיר ןוא ןוויטָאמ עשיל
 -לעוו ןשיווצ ,רעקלעפ יד ןופ סָאלעמ םעד

 -שיבַארַא יד :טניואוועג ןבָאה ןדיי יד עכ

 -ַאּפש ,עשינַאקירּפַא-ןופצ ,עשילַאטנעירָא
 "ייז ,עשיזיוצנארפ-שילאסנאווארפ ,עשינ

 -יל-סקלָאפ עשינַאמרעג ןופ קרַאטש רע
 -רעדנוהרָאי 7-6 עטצעל יד ןיא ןוא ,רעד

 ,קיזומ-סקלָאפ רעשיווָאלס רעד ןופ רעט
 עטנָאמרעד ענייז ןיא טָאה ןָאסלדיא
 עשידי ליפ רעייז טריזילַאנַא קרעוו

 םינוגינ עשידיסח ןוא סעידָאלעמ-סקלָאפ
 יָאד יד יז ןופ ליפ ןיא ןזיװעגכָאנ ןוא
 "כָאנ ךיוא טָאה רע ;ןטנעמעלע ייווצ עקיז

 יד ןעװו וליפַא ,טפָא ץנַאג זַא ,ןזיוועג

 "גיא זיא דיל-סקלָאפ םעד ןיא עידָאלעמ

 זיא ,"דמערפ רעד ןופ,, ןעמונעג ןעצנַאג

 -אב ַא ףיוא טרעדנעעג םטיר רעד רעבָא
 יד ןגעוו -- .רעגייטש ןשידיי ןרעדנוז

 סעידָאלעמ עלענאיצידארט ענעמונעגנָא

 "בש עכעלנייוועג ןיא ייס תוליפת יד ןיא

 יד ןופ ייס ןוא םיבוט םימי ןוא םית

 ,תוחילס) געט עכעלרעייפ ערעדנוזַאב

 ןוא הנשה שאר הלפתה חסונ ןוא םיטויּפ

 ,(המודכו ,רדס םוצ הדגה יד ,רוּפכ םוי

 "מז-ילכ ןגעוו --- ."םינזח ,, טרָאװכוז עז

 יו --- ,"םירָאמזעלק , טרָאװכוז עז םיר

 ערעסערג ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז טגָאזעג

 רעשידיי ןופ עטכישעג רעד רעביא קרעוו

 ןענעז עטסקיטכיו עמאס יד ןוא ,קיזומ

 ןָאסלדיא ןופ םירפס עטנָאמרעד יד

 "נה תודלות, ןוא "לארשי תוניגנ רצוא,
 "רעד יד שידיי ןיא ןוא ,"תירבעה הניג

 -אר ןופ ןלקיטרא ןופ גנולמאז עטנָאמ

 "גנע ןיא ?ןדיי ייב קיזומ,, שטיװָאניב

 ראזאל ןופ ןענישרעד 1998 ןיא זיא שיל

 דנע ָאטעג יהד וװָא קיזוימ,, יקסנימאס

 (ך"נת ןוא ָאטעג ןופ קיזומ) ?לבייב יהד

 שאר. ,"רעדנעלאק. ,"שדוח. עז דלופ
 ."שדוח

 254 המלש ,וכלומ---דלומ

 -עוו וצ ,טָאגּפָא ַא ןופ ןעמָאנ ךלומ
 תונכש ןיא רעקלעפ עקילָאמַא לייט ןעמ
 -ןיק ןייז בירקמ ןגעלפ לארשי-ץרא ןופ
 ןופ חבזמ ןפיוא ייז ןענערברַאפ ,רעד

 (ח"י ארקיוו שמוח רעד ;רעייפ ןיא ךלומ
 -עהל ןתת אל ךערזמו, ןדיי יד ןָא טגָאז
 -לָאז רעדניק ענייד ןופ ןוא) ?ךלמל ריב
 םוצ ןריפרעביא םוצ ןבעגקעװַא טינ וטס

 זמר ַא ךיוא וצרעד ןעז ליוו ןעמ ;(ךלומ

 ךב אצמי אל, ח"י םירבד שמוח ןיא

 רעד ןופ ןרוּפש ;"שאב ותבו ונב ריבעמ
 -עג ןדיי לייט ייב טסניד-ךלומ רעקיזָאד

 ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ יד ייב ןעמ טניפ
 ט"י הימרי) םעד ןגעק ןדיי יד טנרָאװעג
 (ערעדנַא ןֹוא
 -וטרָאּפ ןיא ןריובעג) המלש ,ןכלומ
 ןרָאװעג טנערברַאפ -- 1800 ךרעל לַאג

 םשה שודיק ףיוא ,עילַאטיא ,אוטנַאמ ןיא

 עטסדנטיײדַאב יד ןופ רענייא ,(1832 ןיא
 רע יעטכישעג רעשידיי רעד ןיא םישודק
 ןופ טסירק סלַא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 -יפ אגעיד, ןסייהעג ,םיסונא-ןרעטלע

 -וארה דוד, עז) ינבוארה דוד ןעוו !סער
 יד טגָאזעגנָא ןוא ןזיווװַאב ךיז טָאה ("ינב
 סעריּפ ָאגעיד זיא ,הלואג ןופ הרושב

 ןיא ןעוועג רייגמ ךיז ,ןרָאװעג ןסירעגטימ
 המלש. ךיז ןבעגעג ןעמָאנ ַא ,םייהעג

 טרָאד ,יקינָאלָאס ןייק קעװַא ,"וכלומ
 ,קאצטיאט המלש יבר ייב הלבק טנרעלעג

 רבחמ) וראק ףסוי יבר טימ טנעקַאב ךיז
 "מורַא ;ןשרד ַא ןרָאװעג ,(ךורע ןחלש ןופ
 -רד עכעלרעדנואוו טגָאזעג ;טרעדנַאװעג

 -ידיי רעד ןופ טייקטנעָאנ רעד ןגעוו תוש

 ,ךעלמירפס ייווצ ןבירשעגנָא ;הלואג רעש

 יקינָאלאס טקורדעג "?ראופמה, רפס
 1658 טקורדעג) "הנק תיח., ןוא (9
 טגָאז רע עכלעוו ןיא ,(םאדרעטסמַא ןיא
 "עג ךיוא טָאה רע .תואובנ-חישמ ןָא
 טסביוּפ ןפיוא גנוקריוו ַא ןבָאה טוואורּפ
 "עג תואיבנ טָאה רע ןעמעװ ,םיור ןיא

 גֵנֹוציילפרַאפ רעדנעמוק רעד ןגעוו טגָאז
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 | -עג םייוקמ ךעלקריוו זיא סָאװ ,םיור ןופ

 זיא ןעגנוניימ לייט טיול .(1820) ןרָאװ

 "שי -ץרא ןיא ןעוועג ךיוא וכלומ המלש

 -וקמ ןופ טָאטש רעד ןיא ,תפצ ןיא ,לאר

 טימ ןפָארטעג רעדיוו ךיז טָאה רע .םילב

 םיא טימ ןעמאזוצ זיא ןוא ינבוארה רוד

 םוצ גרובשנעגער ןייק 1932 ןיא ןרָאפעג

 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,לראק רעזייק
 ףיוא ןקריוו וצ ידכ עינַאּפש ןופ גינעק

 ,ייקרעט ןגעק המחלמ ןריפ וצ םיא
 הלואג יד ןעגנערב וצ םורַא ױזַא ןוא

 ךיז טימ טאהעג טָאה וכלומ .ןדיי ףיוא
 ימ,, תויתוא עטקירטשעגסיוא טימ ןָאפ ַא
 -כמ, תובת ישאר) ? 'ה םילאב הכומכ

 "יב
 טיול) ,ןינבואר ןוא ןוכלומ ,עדייב ןריטס
 ַא ןופ הריסמ ַא ףיוא ןעגנוניימ לייט
 "עג ארומ טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ןשידיי

 ןלעװ תומולח:חישמ ערעייז זַא ,טָאה
 ןוכלומ .(ןדיי ףיוא קילגמוא ַא ןעגנערב
 יד ןוא אוטנאמ ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה

 טלייטרוארַאפ םיא טָאה עיציזיווקניא
 טָאה ןעמ .ןענערברַאפ ךרוד טיוט םוצ
 יאנתב ,ןבעל סָאד ןעקנעש טלָאװעג םיא
 וכלומ :טסירק ַא ןרעװ קירוצ לָאז רע
 ףור ןטימ ןוא ןופרעד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה
 -עג טנערברַאפ רע זיא ?לארשי עמש;,,

 קמע, ןופ רבחמ ,ןהכה ףסוי יבר .,ןרָאװ
 ןעזרעד טָאה טָאג ןוא,, :טביירש "אכבה
 -ייר ןייז ןעמונעגוצ ןוא חוחינה חיר םעד
 ךיוא טגנערב רע ."ןדע ןג ןיא המשנ ענ
 "עג ךָאנרעד טָאה ןעמ זַא ,עדנעגעל יד

 םיצפח יד .טייהרעקידעבעל ןוכלומ ןעז

 ןטלַאהעג ךָאנרעד ןעמ טָאה וכלומ ןופ

 וכלומ ןופ .,גָארּפ ןיא ןטייקילייה סלַא

 "יילק ייווצ עטנָאמרעד יד ןבילבעג ןענעז

 תיח; ןוא "ראופמה, ךעלמירפס ענ
 -עז ןוא ןטייהנטלעז ןענעז עכלעוו ,"הנק
 רעדָא 1 ןיא רָאנ ,ןַארַאפ ,ךיז טכַאד ,ןענ
 ןופ קעטָאילביב ןיא) ןרַאלּפמעזקע 2
 "וינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידיי

 איפסומ--רמומ

 .-ערַא טזָאלעג טָאה לרַאק רעזייק
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 -ַאפ ךיוא ןענעז וכלומ המלש ןופ .(קרָאי

 ךיוא טרעוװ רע .םיטויּפ ןוא םיריש ןאר
 יבר ןופ "םירשמ דיגמ,, ןיא טנָאמרעד
 "גרעב ןיא עז םיטרּפ -- .ורַאק ףסוי

 -נוזַאב ןוא) "תומוחה ירמוש , סנייטש
 .(ןעגנוקרעמַאב יד ןיא סרעד

 "דמש, עז רמומ

 רעכלעוו ,ענעבאידא ןיא ךלמ זבנומ
 רעד ןיא טבעלעג :ןעוועג רייגמ ךיז טָאה
 ןייז ;טרעדנוהרָאי ןט1 ןופ טפלעה רעטפ
 "ורי ןיא ןדיי יד ןפלָאהעג טָאה עילימַאפ

 ןיא :רעמיור יד ןגעק ףמאק ןיא םילש

 "רעד טרעוו א"י ארתב אבב ארמג רעד

 "רעגנוה ןיא טָאה ךלמה זבנומ זַא ,טלייצ
 'טלייטעג ןוא תורצוא ענייז טנפעעג רָאי
 ,הקדצ

 טָאה שדקמה תיב ןיא ,(בָאגוצ) ףסומ
 ךיוא יו םיבוט םימי ןוא תבש ןיא ןעמ

 -עג בירקמ הנשה שאר ןיא דעומה לוח
 ןופ ןברק ןכעלנייוועג םעד ץוחַא ,ןעוו
 "דמב) ןברק-בָאגוצ ַא ךיוא ,(דימת) גָאט

 ןברק, ןסייהעג טָאה סָאװ ,(ח"כ רב
 ןעמ טָאה וצרעד קנעדנָא םוצ ."ףסומ

 ,תבש עקיזָאד יד ןיא זַא ,טריפעגנייא

 ןעמ טנעװַאד געט-שדוח שאר ןוא -בוט-םוי

 רעכעלנייועג רעד ץוחַא ,ירפרעדניא
 יד ;ףסומ ,(תירחש) הלפת רעכעלגעט
 ,"ןנבר, יד זא ,טגָאז ו"כ תוכרב ארמג

 -נכ ישנַא יד ןעמ טניימ ךעלנײשרַאװ ןוא
 ןבָאה ,("הלודגה תסנכ, עז) הלודגה תס
 "עג טרעוו ףסומ רעד .טריפעגנייא סָאד
 ,הרות רפס יד ןענעייל ןכָאנ טנוװַאד

 -וטרָאּפ ןיא 1606) ןימינב ,איפסומ
 יד ןופ ,(םַאדרעטסמַא ןיא 1678 -- לַאג

 ;ןדיי קירוצ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,םיסונא
 -רעטנוא ;רעשרָאפ-ןכארּפש ןוא רָאטקָאד
 יבצ יתבש וצ ווירב-ביול ַא ןבירשעג
 -נוקרעמַאב ענייז טימ טמירַאב ;(1606)
 ףסומ,, ןעמָאנ ןטימ "ךורע,, רפס םוצ ןעג
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 יד טרעלקרעד רע עכלעוו ןיא ,"ךורעה

 -לת ןיא רעטרעװ ליפ ןופ גנומַאטשּפָא

 "ב"א; רעטנוא ךיז טבײירש רע ;דומ

 ,?ןימינב רמא;;)

 הרבח-רסומ ,םירפס-רפומ ,רסומ
 ,ןפָארטש ןופ ןיז ןיא "רסומ,, טרָאװ סָאד

 ןיא טכארבעג טרעוװ ,תודמ עטוג ןענרעל

 ילשמ רפס ןצנַאג ןופ ליצ רעד ןוא ,ך"נת

 ןיא דלאב טגָאעג טרעװ סע יװ ,זיא
 ,ילשמ ןיא לטיּפַאק ןטשרע ןופ קוסּפ ןט9
 ,רסומ ןענרעל וצ ,"רסומו המכח תעדל..

 סָאד ךעלטנגייא זיא רסומ טרָאװ סָאד

 -ילער טימ רעבָא ,"קיטע,, סָאװ עבלעז

 ןירַא ךיוא טמענ ןוא ,גנודנירגַאב רעזעיג

 יד .שטנעמ ןופ גנוריפיוא עזעיגילער יד

 ןייז וצ טנרעל םוטנדיי ןופ ערעל-רסומ

 ,תווצמ עלַא ןטיהוצּפָא ,דיי רעמורפ ַא

 סנייא ץלַא ,תוריבע ןופ ןייז וצ רהזנ

 םוקמל םדא ןיב יצ ורבחל םדא ןיב יצ

 רעדָא ןרעדנַא ןוא שטנעמ ןייא ןשיווצ)

 ךיז ןבעגּפָא ןוא (טָאג ןוא שטנעמ ןשיווצ

 ,ןבעל ןופ תילכת ןגעוו שפנה ןובשח םעד

 ןבעל ןופ טייקכעלגנעגרַאפ רעד ןגעוו

 ןקיבײא םעד ןגעוו ןוא טלעװ רעד ףיוא

 ןופ תודוסי יד .טלעװ רענעי ףיוא ןבעל

 ,ך"נת ןיא ןַארַאפ ןענעז רסומ-םוטנדיי

 ,?תובא, הנשמ ןיא סרעדנוזַאב) הנשמ

 ןופ ,םירפס-רסומ ערעטעּפש יד ןוא ,ארמג

 תובוח. רעד ןענעז עטמירַאב יד עכלעוו

 "רּפ הנומש., ,ייחב ונבר ןופ "תובבלה

 יבר ןופ םידיסח רפס ,ם"במר ןופ "םיק
 ונבר ןופ "הבושת ירעש., ,דיסחה הדוהי
 ."המכח תישאר,, ,"רואמה תרונמ,, ,הנוי
 היעשי יבר ןופ "הלש,, ,"רסומ טבש;;

 ןופ "םירשי תליסמ,, רעד ןוא ץיוורוה
 ָאד ןבָאה רימ .וטַאצול םייח השמ יבר

 ןוא ,םירפס עכעלטע רָאנ טנכערעגסיוא

 -פס רעטנזיוט ליפ ןַארַאפ ןענעז תמאב

 ןופ רסומ םעד ןטלַאהטנַא סָאװ ,םיר
 עז םירפס עטנָאמרעד יד רָאנ ,םוטנדיי
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 טַאהעג ןבָאה ןוא טמירַאב ןטסײמַא ןענ
 -ַאב -רסומ יד ףיוא היּפשה עטסערג יד

 ףיולרַאפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןפירג

 -רסומ יד וצ .ןרָאי רעטרעדנוה ליפ ןופ

 ןופ "תואוצ, יד ךיוא ןעהעג םירפס
 ייז ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג

 ""תואווצ,, רעד ןיא טלמאזעגפיונוצ ןענעז

 סמאהארבא דָאסעפָארּפ ןופ גנולמַאז

 טָאה 1842 רָאי ןיא -- ,(סמעהערבייא)

 -ןַאלַאס לארשי יבר ןדמל רעסיורג רעד

 -נירגעג ('לארשי רעטנַאלַאס. עז) רעט
 עכלעוו ,רסומ הרבח יד ענליוו ןיא טעד

 ןיק ןגָארטעגרעביא ךָאנרעד טָאה רע

 "עז טרָאד ןופ ןוא ,(עקדָאבָאלס) עגווָאק

 -נַא ןיא ןעגנוגײװצּפָא ןענַאטשטנַא ןענ
 "ישי ןעוועג ןענעז סָאד ,טעטש ערעד

 עגנוי ןוא םירוחב יד עכלעוו ןיא ,תוב

 םידומל עכעלנייוועג יד ץוחַא ,ןבָאה טייל

 טנרעלעג ךיוא ,םיקסוּפ ןוא ארמג ןיא

 -ריד יד ןיא ,רסומ גָאט ןיא ייווצ העש ַא

 עבַאגפיוא רעייז ;םירפס-רסומ עטנָאמ
 סָאד ךיז ןיא ןעיצרעד וצ ןעוועג זיא

 -רַאפ רעד ןופ ןייזטסואווַאב עקידנעטש

 רעד זַא ןוא הזה םלוע ןופ טייקכעלגנעג
 עטכעלש ענייז ןעמיוצ ףרַאד שטנעמ

 ןבָאה ייז .המודכו הואג ,סעכ יו תודמ
 "רעד טינ ןעמ ןָאק סָאד זַא ,ןטלַאהעג
 ןיא ןייז ןייעמ ןקילָאמנײא ךרוד ןברעוו

 םצמצמ ףראד ןעמ רָאנ ,רפס-רסומ ַא
 ךיז ןוא ,ףיורעד קנַאדעג ןצנַאג םעד ןייז

 -טּפיוה יד .םעד ןיא ןייז ךנחמ קידנעטש
 עסיוועג ַא ןעוועג זיא רסומ ןֹופ הבישי
 רעבָא ,ןורבח ,עקדאבאלס ,םעלק ןיא טייצ
 ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז תובישי-רסומ יד

 עשראוו ,קָאדרָאװָאנ ןיא ,טעטש ערעדנַא
 ןופ םיכנחמ עטמיראב יד .ערעדנַא ןוא
 קחצי יבר ןעוועג ןענעז תובישי-רסומ יד
 יבר ,עטנ יבר ,לסיז החמש יבר ,רעזאלב
 -נזָאר עז -- .ערעדנַא ןוא ץיוורוה לזוי
 לארשי יבר, ךוב שיאערבעה סדלעפ
 "ארג ןופ עמעָאּפ יד ךיוא עז ??רעטנַאלַאס
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 סע רעכלעװ ןיא ,"סעקינרסומ, עד
 -ךסומ יד ןופ גנומיטש יד ןבעגעג טרעוו
 ןופ קיטע רעד ןגעוו --- .םירוחב-הבישי
 -גךיי ןופ קיטע, סורַאצַאל עז םוטנדיי
 יתש לע, סמעה דחא ,(שטייד) ?םוט
 רעשידיי ןשיווצ דישרעטנוא) ?םיפיעסה
 דלעפנרעב .(קיטע רעכעלטסירק ןוא
 ."ףרהו בוטה,, ןילטייצ ."םיהלא תעד;
 ,"קיטצ,, טרָאװכוז עז

 סקעז יד ןופ רדס ןטפ ןופ ןעמָאנ דעֹומ
 -טנַא דעומ רדס רעד !תוינשמ ןופ םירדס
 ,םיחסּפ ,ןיבורע ,תבש תותכסמ יד טלַאה
 / ,הנשה שאר ,הציב ,הכוס ,אמוי ,םילקש
 יז ,הגיגח ןטק דעומ ,(הליגמ ,תינעת
 ןופ םיניד יד עלַא טעמכ ןעלדנאהַאב
 -ייפ ערעדנַא ,םיתינעת ,בוט-םוי ,תבש
 ,געט עכעלרע

 -ות ןַארַאפ זיא סע עכלעוו ףיוא ,תוינ
 טָאה ;ימלשורי ןוא ילבב ארמג ןוא אתפס
 לוח ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ,םיקרּפ 8
 .תולבא ןוא דעומה

 ,"סנ, עז תפומ

 ףיוא תבש ןופ טכַאנ יד תבׂש יאצומ
 יאצומ,, ןוא "בוט-םוי יאצומ,, ;קיטנוז
 ךָאנ דלַאב טכענ יד ןסייה "רוּפכ םוי
 ץעלא יד ןיא ;רוּפכ םוי ךָאנ ןוא בוט-םוי
 .דבה, עז) "הלדבה, ןעמ טכַאמ טכענ
 -ימז ןעמ טגניז תבש יאצומ ןיא ,("הל
 ןיא ןוא "ךל ןתיו, טגָאז ןעמ ןוא ,תור
 -ויּמ עלעיצעפס ןַארַאפ ןענעז תורימז יד
 ;איבנה והילֲא ןגעװ השעמ ַא ןוא םיט
 ערעדנוזַאב ַא ןעמ טסע תבש יאצומ ןיא
 -למ .יד ןטיילגַאב) "הכלמ הולמ,, הדועס
 יד ןיא עכלעוו ,(תבש טסייה סָאד ,הכ
 רעד ןופ גהנמ רעד ;ךלמה רעד ןופ הדועס
 ארמג רעד ןיא טכַארבעג טרעװ הדועס
 ןסע וצ הוצמ רעד ןגעװ ;ט"יק תבש
 -סקלָאפ ליפ טלייצרעד ןרעוו הכלמ הולמ
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 -ּמָא יד ןענעז תוכז םעד ןיא יװ ,תוישעמ
 ןופ ךלמה דוד ךרוד ןרָאװעג לוצינ רעטיה
 ,"ךלמה דוד , עז -- .קילגמוא

 -טור ןיא 1978 ןריובעג) .א ,ינודקומ
 -ילדַאב קרָאי-וינ ןיא 1922 טניז ,(דנַאל
 ,טסיצילבוּפ ,רעקיטירק-רעטַאעט רעדנט
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רעטעברַאטימ
 ,ןבעל רעזדנוא;) ןעגנוטייצ עשידיי
 סנטצעל ןוא ."טניירפ,, ,"טלעוו עיינ;

 .("לאנרושז-ןגרָאמ,, ןיא |

 ןעמ טנכיײצַאב ןעמָאנ םעד טימ הצקומ
 ןגָארט ןוא ןרירנָא טינרָאט ןעמ סָאװ ןכַאז
 ,טכיל ַא לשמל .בוט"םוי וא תבש ןיא
 -רַאפ רעד .המודכו טלעג ,רעטכייל ַא
 ,טסייה סָאד ,"ןנברדמ, רָאנ זיא טָאב
 יד רָאנ ןעמ געמ הרות רעד טול זַא

 .ןטָאברַאפ סע ןבָאה ןנבר |
 ' -שמ אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ ןֿטק דעומ

 ,"הארוה, עז הארוח הרומ

 ."ךומיימ ןב השמ, עז םיכובנ הרומ

 ןכלעוו ףיוא ,גראב ןופ ןעמָאנ הירומ |
 תדקע ןופ רוּפס רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע
 ירבד ןופ ;(ב"כ תישארב שמוח) קחצי
 זיא סָאד זַא ןעז וצ זיא 'ג 'ב םימיה
 -עּפש ןיא סע ןכלעװ ףיוא ,גרַאב רעד
 תיב סָאד ןענַאטשעג םילשורי ןיא רעט
 ,שדקמה

 סָאװ ,לטיט ,(רערעל רעזדנוא) ונרומ
 ןכלעזַא וצ רָאנ ןבעגעג לָאמַא טָאה ןעמ
 רעד ;תולאש ןענעקסּפ טגעֶמעֶג טָאה סָאװ
 ןרָאװעג טריפעגנייא זיא לטיט-ונרומ
 -עג) ןיו ןיא ריאמ יבר בר םעד ךרוד
 -עג ןעמ טָאה רעטעּפש ;(1990 ןברָאטש
 -כח ידימלת םתס ונרומ לטיט םעד ןבעג
 טפָא :הנותח רעייז רַאפ טינ רעבָא ,םימ -

 םינתח וצ לטיט םעד ןבעג ןעמ טגעלפ
 -צעל רעד ןיא ;הּפוח רעייז ןופ גָאט ןיא
 -ומ טימ ןפורעגפיוא ןעמ טָאה טייצ רעט
 --- .ןטַאריײהרַאפ ןדעי תוילע יד וצ ונד
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 קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא שידיי ןיא

 טסייה סָאד ,"וגרומ רעצנַאג ַא זיא רע;

 .ךיז ייב בושח ַא

 ."חבז, ןופ טמַאטש טרָאװ סָאד חבומ

 טימרעד טרעװ סע ןוא ,תונברק ןטכעש

 גנוטכירנייא ןוא טרָא סָאד טנכיײצַאב

 ;תונברק בירקמ זיא ןעמ ןכלעוו ףיוא

 -ארב) חנ ייב טנָאמרעד טרעוו ?החבזמ,

 (ב"י תישארב) וניבא םהרבא ,('ח תיש

 ןעוועג בירקמ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא

 ןֶא טגָאז 'כ תומש שמוח רעד ;תונברק

 "זמ) דרע ןופ חבזמ ַא ןכַאמ לָאז ןעמ זַא

 "זמ ַא טכַאמ ןעמ ביוא רָאנ ,(המדא חב

 ןייק ןייז טינ ייז ןרָאט ,רענייטש ןופ חב

 ײז רָאט ןעמ ןוא (תיזג) עטקַאהעגסיוא

 ןהכ ַא ביוא ;דרעוװש ןייק טימ ןקַאה טינ

 רע ןוא גגושב שטנעמ ַא טעגרהעג טָאה

 טָאה ,חבומ םייב הדובע יד ןָאטעג טָאה

 ארמג) ןרירנָא טרָאטעג טינ םיא ןעמ

 ןעמ טגעלפ תוכוס ןיא .(ב"י תוכמ

 'ה אנא; ןגָאז ןוא חבזמ םעד ןײגמורַא

 "חבזמ ףל יפוי, ךיוא ןוא ,"אנ העישוה

 ױב םעד ןגעװ -- .(חבזמ ןייש טזיב)

 ,תודמ תוינשמ ןיא ןַארַאפ זיא חבזמ ןופ

 םירבד ןוא 'ו םירבד שמוח ןיא הווזמ

 -ייא ,תוישרּפ ייווצ טכארבעג ןרעוו איי

 עטייװצ יד ןוא ?לארשי עמש, זיא ענ

 -שרּפ עדייב ןיא ??עומש םא היהו, זיא

 תוזזמ לע םתבתכו, טגָאזעג טרעוו תוי

 ףיוא ןביירשפיוא ייז טסלָאז יד) "ךתיב

 ,ןטייזריט ,ךעלדיטשייב יד

 "וצפיוא הוצמ יד זיא ןופרעד ,(זיוה

 עטנָאמרעד יד טעמרַאּפ ףיוא ןביירש

 םעד וצ טּפאלק ןעמ ןוא תוישרּפ ייווצ

 גנוניואוו רעד ןופ ריט רעד וצ טעמרַאּפ

 סע ."הזוזמ, טסייה סָאד .דיי ןדעי ןופ

 -שמ,, ןיא ןיוש טכַארבעג) גהנמ רעד זיא

 (הזוזמ תוכלה ם"במר ןופ "הרות הנ

 -רַאּפ ןפיא ןסיורד ןופ ןביירשוצפיוא

 "נַא ?"ידש; ןעמָאנ ןכעלטעג םעד טעמ

 טרָאװ סָאד זיא ,שטנעמ |

 .ןייד ןופ
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 "גמ םעד טגנערב (ש"אר) םיקסוּפ ערעד

 ןסכומב וזוכ; ןביירשוצפיוא ךיוא גה

 -כוב עדנעײגכָאנ יד ןענעז סָאװ ,"וזוכ

 ,טַאטשנַא 'כ) וניהלא 'ה ןופ ןבַאטש

 רעד (רעטייו ױזַא ןוא 'י טַאטשנַא

 בוטש ַא ןיא זַא ,טגנערב יכדרמ קסוּפ

 סָאד) הזוזמ ערשכ ַא ןַארַאפ זיא סע ואוו

 ,קיטכיר ןבירשעג זיא הזוזמ יד טטסייה

 ןיא עכלעזַא טסייה הזוזמ "עלוסּפ, ַא

 ןבירשעג טינ ןענעז תויתוא יד רעכלעוו

 סע .טלוש טינ דש ןייק זיא (קיטכיר

 ןוא ןייגניירַא םייב זַא גחנמ רעד זיא

 "וזמ יד ןעמ טשוק בוטש ןופ ןײגסיױרַא

 טנַאה רעד טימ ןרירוצנָא גהנמ רעד .הֹז

 ןחלש ןיא טכַארבעג ןיוש טרעוו הזוזמ יד

 ,ה"ּפר ןמיס העד הרוי ךורע

 ."ןוזמה תכרב. עז ןמוזמ

 ."תומשנ תרכזה, עז תֹומשנ ריכופ

 "לומ, טרָאװ ןטימ בֹומ לזמ ,לזמ

 ןופ עּפורג ַא טנכײצַאב ןעמ טָאה

 סָאד ןייז לָאז סָאד ,למיה ןיא סנרעטש

 "וצ ;ח'ל בויא ןיא "תורזמ,, סָאװ עבלעז

 יד זַא ,ןביולג ןשיגָאלָארטסַא םעד םיל

 ןופ לרוג םעד ןעמיטשאב סנרעטש

 ךיוא "לזמ;

 סנשנעמ ןופ גנוטיידַאב יד  ןרָאװעג

 -כעלש) קילגמוא רעדָא "קילג,, ,"לרוג.

 טגָאז ונ תבש ארמג יד ,(לומ רעט

 רעייז טרעװ ןדייו "?לארשיל לזמ ןיא,

 (סנרעטש יד ךרוד טמיטשַאב טינ לרוג

 שטנואוו רעד ןרָאװעג זיא לזמ טרָאװ ןופ

 "מׂש ַא ייב (קילג ןטוג טימ) "בוט לזמ,,

 ןעגנוניימ לייט טיול ,לָאז ןופרעד -הח

 "לזממילש,, טרָאװ סָאד ןעמַאטש ךיוא

 ,(לזמ רעטכעלש)

 "טייג ןוז יד רעכלעוו ןיא ,טייז יד חרופ

 ,"חרז,/ טרָאװ ןופ) ןגרָאמירפ ןדעי ףיוא

 וצ גהנמ רעטלַא ןַא זיא סע ;(ןענייש

 "הרי וצ טדנעװעג םינּפ ןטימ ןענעװַאד
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 לאינד ןיא ןיוש טכארבעג טרעוו) םילש

 "יא וצ גװצַאב ןיא לייוו ןוא ,(ו

 טלעטש ,חרזמ וצ םילשורי טגיל עּפָאר
 סרעדנוזַאב ןוא ,ןענעװַאד םייב ךיז ןעמ

 ,חרזמ וצ םינּפ ןטימ ,הרשע-הנומש ייב

 ןוא שדוק-ןורא רעד ךיוא זיא רעבירעד

 ןוא לוש רעדעי ןיא ןזח ןופ דומע רעד

 יד ;טנַאװ-חרזמ רעד ףיוא שרדמה תיב
 ןגעלפ טָאטש ןופ םיתב-ילעב עבושח

 לוש ןיא ("טעטש.) רעטרע ערעייז ןבָאה

 -חרזמ רעד ףיױא בר ןטימ ןעמאזוצ

 "ידיי ןיא גהנמ ַא ןייז טגעלפ סע ;טנַאװ

 םענייא ףיוא ןעגנעה ןבָאה וצ רעזייה עש

 "חרזמ,, ןטקירטשעגסיוא ןַא טנעוו יד ןופ

 רעדליב יד ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו ףיוא

 .לחר רבק ןוא יברעמה לתוכ רעד ןופ

 -ינויצ-שיסקָאדָאטרָא ןופ ןעמָאנ יחרומ
 םעד טָאה סָאװ ,עיצאזינַאגרָא רעשיטס
 טסייג ןיא לארשי-ץרא ןעיובוצפיוא ליצ
 "וצ ןרָאװעג טעדנירגעג ;הרות רעד ןופ
 ןטימ רעווילהָאמ לאומש יבר ךרוד טשרע

 טרָאװ סָאד ןוא ,"יחרזמה תכשל,, ןעמָאנ
 -ייג) "ינחור זכרמ,, טיײדַאב טָאה יחרזמ

 רָאי ןיא ,רעטעּפש ןוא ,(רעטנעצ רעקיטס
 לעיציפָא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,9
 "ייר בקעי קחצי ברה ךרוד "יחרזמ,, רעד
 -קָאדָאטרָא ערעדנַא ןוא ץ"בעי באז ,סענ
 יחרזמ ןופ עלארטנעצ יד ;ןטסינויצ עשיס
 ןעגנולײטּפָא טָאה ןוא ,םילשורי ןיא זיא
 עשידי ערעסערג טימ רעדנעל עלַא ןיא
 -עיצרעד עסיורג ַא טריפ ןוא ,םיבושי
 לייט ַא זיא ;טעברַא עשיטילָאּפ ןוא עשיר
 רעשיטסינויצ רעכעלטלעװלַא רעד ןופ
 יד ןיא ךיז טגילײטַאב ,עיצַאזינַאגרָא

 -עגייא ןַא טָאה ;ןסערגנָאק עשיטסינויצ

 ענעגייא ןוא ,"יחרזמה ןרק, דנָאפ םענ
 ןַארַאפ ןענעז יחרזמ ןבעל ;יחרזמ קנַאב
 -רָא-רעטעברַא ןוא סעיצאזינַאגרָא-טנגוי
 יריעצ,, ,"יחרזמה לעוּפה,, :סעיצאזינַאג
 רמושה, ,"יחרזמה ץולחה,, ,"יחרזמה
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 "ןעיורפ ךיוא יוװ ,"אביקע ינב,, ,"יתדה

 יד ;"תויחרזמ םישנ, עיצַאזינַאגרָא

 סעיצַאזינַאגרָארעטעברַא ןוא :טנגוי

 -טנגוי יד ףיונעצ ךיז טימ עלַא ןלעטש

 יחרזמ רעד ,"הדובעו הרות,, גנוגעווַאב

 ןלוש ןופ ץענ עסיורג ענעגייא ןַא טָאה

 טיג ;לארשי:ץרא ןיא ןראנימעס ןוא

 ןוא ,ןלאנרושז ,םירפס עקיטכעוו סױרַא

 / גנוטייצ-גָאט רעד ףיוא העּפשה ַא טָאה

 -יפ-טּפױה יד ."הפוצה, ביבא-לת ןיא

 ריאמ ברה טנייה ןענעז יחרזמ ןופ רער

 ברה ,ןַאמשיּפ בייל הדוהי ברה ,ןילרעב

 -לעג בייל הדוהי ,דלָאג באז ברה ,גאצרעה

 -עמַא ןיא "יחרזמ,, ןופ טנעדיזערּפ) ןאמ

 ןוא ,אריּפאש השמ ,דלעפיינ ברה ,(עקיר

 .ערעדנַא

 םיטויּפ ןופ גנולמַאז רַאפ ןעמָאנ רוזחמ
 רוֿפכ םוי ,הנשה שאר רַאפ תוליפת ןוא
 -ַאפ ןענעז םירוזחמ יד .םיבוט םימי ןוא
 "עג ןופ םיגהנמ יד טיול ענעדישרַאפ ןאר
 טיול רוזחמ :יװ ,סעּפורג-רעדנעל עסיוו
 יד ןופ טסייה סָאד ,זנכשא הסונ םעד
 ןוא עטיל ,ןלױּפ ,דנאלשטייד ןיא ןדיי

 -ונ ןטיול רוזחמ :רעדנעל-תונכש ערעדנַא
 רוזחמ, ,(ןדיי עשינַאּפש ךרפס חס
 טנוואדעג ןבָאה סע עכלעוו ןופ ,"אינמור
 -מיא רעשיטנאזיב רעד ןיא ןדיי יד לָאמַא
 "ימור רוזחמ,, ,("טנאזיב; עז) עירעּפ

 (ןדיי עשינעילַאטיא עקילָאמַא יד ןופ)
 "חמ ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .ערעדנַא ןוא
 -נייא ןופ ,םיטויּפ ןופ ןעגנולמאז ,םירוז
 םיטויּפ ןופ םירבחמ עקילָאמַא ענלצ
 סטנצעל זיא ױזַא ;רעלמַאז-םיטויּפ רעדָא
 עז "?יאני רוזחמ;,/ ןרָאװעג טקעדנַא
 רוזחמ,, ןַארַאפ זיא סע ;("ןטייּפ יאניא
 -עדנַא ןוא (החמש ,ירטיוו עז) "ירטיו
 -טנַא יד ,םירוזחמ יד ןשרָאפ ןטימ .ער
 שטייט םעד ,םיטויּפ יד ןופ גנואייטש
 יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ,טויּפ ןדעי ןופ
 עלַאגָאגַאניס,, ןייז ןיא) ץנוצ עטנרעלעג
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 ידקה רעד ןיא) םייהנדייה ,("עיזעָאּפ

 -סיוא-םירוזחמ ןייז וצ םישוריּפ ןוא המ

 ןָאסדיװַאד ,(1802 םייהלעדייה עבַאג

 -לות, סנגיובלע עז .ערעדנַא ןוא ידָארב

 עז -- .לארשיב הדובעהו הלפתה תוד

 ,יאני6 ,"זח, ,"ירטיוו. רעטרעווכוז

 ."רילק,, ,"םיטויּפ ,

 (לקש רעבלַאה ַא לקׁשה תיצחמ

 זַא ,טגָאזעג טרעװ 'ל תומש שמוח ןיא

 ףרַאד רעטלע ןוא רָאי 20 ןופ דיי רעדעי

 תיב ןרַאפ רעטעּפש) ןכשמ רַאפ ןבעג

 ;לקשה תיצחמ ,לקש בלַאה ַא (שדקמה

 סָאװ .עבטמ ַא ןעװעג זיא לקש רעד

 יד ;לָאמ ליפ ך"נת ןיא טנָאמרעד טרעוו

 רעד ןיא זַא ,טגָאז 'א םילקש ןיא הנשמ

 ןימרעט רעד זיא שדקמה תיב ןופ טייצ

 סעדעי ןעוועג לקשה תיצחמ םעד ןבעג וצ

 ןזיב רדא שדוח ןיא גָאט ןט1 ןופ רָאי

 רעד זיא טנייה ךיוא ;רדא ןיא גָאט ןט5

 םעד) םירוּפ ןדעי ןדיי עמורפ ןופ גהנמ

 יד ןענעייל ןרַאּפ (טכַאנייב רדַא ןט5

 לסיש ַא .הרעק רעד ןיא ןבעג וצ הליגמ

 ,לוש ןוא שרדמה תיב ןופ שיט ןפיוא

 רענייא לפיוו טלעג ,לקשה תיצחמ םעד

 "ירגעגנָא 3 רעביא טפרַאװ רע ןוא ,ןעק

 סע עכלעוו ףיוא ,תועבטמ ענרעבליז עט

 רעד ןיא ?בלָאה , טרָאװ סָאד ןַארַאפ זיא

 רעד רַאפ טייג טלעג סָאד ;ךַארּפש-סדנַאל

 ,הקדצ ראפ רעדָא לוש

 סָאד ,"קיטַאמזימונ, עשידיי יד עבטמ

 -בטמ עשידיי עטלא ןשרָאפ סָאד טסייה

 ןופ לייט רעקיטכיוו רעייז ַא זיא .תוע

 ןופ .גנושרָאפ-עטכישעג רעשידיי רעד

 ענייק טינ טנייה רימ ןבָאה טייצ-ך"נת

 ןרעװ ך"נת ןיא םגה .תועבטמ עשידיי

 ,"עקב, ,"לקש.+ ,תועבטמ יד טנָאמרעד

 טנייה ןבָאה רימ .ערעדנַא ןוא "הטישק.

 יד ןופ תועבטמ עשידיי ןעניפעג רָאנ

 רעטייוצ רעד ןיא רעשרעה:-םיאנומשח

 ךעלניישראוו ןוא ,ינש תיב ןופ טפלעה

266 

 ישח? עז) אבכוכ רב ןופ תועבטמ ךיוא

 טָאה סנטצעל ;("אבכוכ רב,, ,"םיאנומ

 זיא סָאװ ,(םילשורי ןבעל) רתיב ןיא ןעמ

 אבכוכ רב ןופ גנוטסעפ-טּפיוה יד ןעוועג

 -בטמ ןסיג וצ ןעגנוטכירנייא יד ןענופעג

 רב ןופ ךעלנײשרַאװ ןעמַאטש סָאװ תוע

 "בטמ-םיאנומשה ענענופעג יד .אבכוכ

 ןעגנוצירקסיוא עשיאערבעה ןבָאה תוע

 ,(טפירש רעשיאערבעה רעטלַא רעד ןיא)

 -פױוא יד /" 'ב,; יצ ,? 'א;, רָאי סָאד

 "רשי לקש  ,"השדקה םלשורי, טפירש

 "ןמ לזעלג,, םעד ןופ דליב סָאד ןוא ,"לא

 ןרהא ןופ ןקעטש ןדנעילב םעד ןופ ןוא

 ןעמענ יד ןַארַאפ ןענעז לייט ףיוא ,ןהכה

 ןהכה ןנחוהי, :רעשרעה עשידיי יד ןופ

 ןופ) "הדוהי; ,"םידוהיה רבחו לודגה

 ףיוא ;:ערעדנַא ןוא (סולבוטסירַא גינעק

 -ירג רעד ךיוא ןַארַאפ זיא תועבטמ לייט

 ;רעשרעה עשידיי יד ןופ ןעמָאנ רעשיכ

 ןַארַאפ זיא תועבטמ סאבכוכ רב ףיוא

 סאבכוכ רב) "ןועמש, טפירשפיוא רעד

 טכַאמ סָאװ) "ב"ש,, ןוא (ןעמָאנ ןגייא

 -רשי תורחל,, ,רָאי עט2 סָאד ,? 'ב הנש.

 ףיוא ;(גנואיירפַאב רעשידיי רעד וצ) "לא

 "יא ףיוא ;"םלשורי תורחל,, ךיוא לייט

 -ָאד יד ."ןהכה רזעלא;, ןַארַאפ זיא רענ

 טנָאמרעד ןרעוו תועבטמ-אבכוכ-רב עקיז

 ("צ אמק אבב) ארמג ןוא אתפסות ןיא

 -כוכ רב בילוצ) "תויבזוכ,, ןעמָאנ ןטימ

 לאומש -- .("אביזוכ רב, ןעמָאנ סאב

 שיאערבעה ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ילַאפר

 -יאערבעה עטלַא עקיזָאד .יד ןגעוו ךוב ַא

 ןלױוּפ ןיא ךיוא טָאה ןעמ -- .תועבטמ עש

 טימ תועבטמ עשיליױּפ עטלַא ןענופעג

 "וד םהרבא, ןטפירשפיוא עשיאערבעה

 -שי תנידמ יד טָאה חשת רייא טניז ."סכ

 ,טלעג שידיי ןגייא ןבעגעגסיורא לאר

 טרעוו .ךאלמ ַא ןופ ןעמָאנ ןורטטמ

 ח"ל ןירדהנס) ארמג רעד ןיא טנָאמרעד

 טכַארטַאב טרעװ רע ואוו ,(ערעדנַא ןוא
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 "אב יד :טָאג וצ רעטסטנָאנ רעד סלַא
 טינ זיא ?ןורטטמ,, טרָאװ ןופ גנוטייד

 "ףַאטאט עמ, זיא שיכירג ןיא ;רָאלק
 לײט טול ,"חילש רעד, שטייט רעד
 לָאז (ערעדנַא ןוא רעגרובמַאה) רעשרָאפ
 ןופ ?סָאגָאל, ןטימ תוכייש ַא ןבָאה סע
 ."ןָאליפ,, טרָאװכוז עז -- .ןָאליפ

 "עג טָאה סָאװ רעד ךרבש ימ
 סָאו םעד רַאפ הלפת ַא ,(טשטנעב

 רעד וצ הילע ןַא וצ ןפורעגפיוא טרעוו
 זַא ,טגָאזעג טרעוו הלפת רעד ןיא :הרות
 ערעזנא טשטנעבעג טָאה סָאװ טָאג
 ךיוא לָאז ,בקעיו קחצי םהרבא ןרעטלע

 רעד וצ םענעפורעגפיוא םעד ןשטנעב
 -ןמ טָאה רע לייוו ,"רדנש רובעב;, הרות
 רַאפ יצ ,לוש רעד רַאפ טלעג ןעוועג רד
 -- יהקדצ רַאפ יצ שמש ןוא ןזח םעד

 -יא ןיא ןעוועג ןופרעה זיא שידיי ןיא
 ןעמ ןעוו ,קורדסיוא רעד ןיז ןשינַאר
 טכַאמעג םיא טָאה ןעמ,, ,םענייא טלדיז

 ."ךרבש ימ ַא

 ,1870 -- 1798) שירעב ,סלעזיימ
 -עד ,עשרַאװ ןיא רעכַאנ ,עקָארק ןיא בר
 ;טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןיא טַאטוּפ
 דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןיא ןעמונעגלײטנַא
 ןבירטרַאפ ;1861 רָאי ןיא דנַאלסור ןגעק
 ןלױּפ ןופ גנוריגער רעשיסור רעד ךרוד
 רפס,, ףיוא "ם"דרהמ ישודח., ןופ רבחמ
 ,ם"במר ןופ ?תווצמה

 -עג טרעוו ;ךאלמ ןופ ןעמָאנ לאכימ
 "רעד ;ךאלמ רעטסערג רעד סלַא טנכער
 רע ואו ב"י ןוא 'י לאינד ןיא טנָאמ
 לע דמועה לודגה רשה ,, ןפורעגנָא טרעוו
 טייטש סָאװ רש רעסיורג רעד) "ךמע ינב
 ;ןדיי יד ,קלָאפ ןייד טקידיײיטרַאפ ןוא
 -ַאב רע טרעוו שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 ?ןדיי יד ןופ רש, רעד סלַא טכארט
 קלָאפ עשידיי סָאד טקידיײטרַאפ רעכלעוו
 ןיא רע ;(רעטרע ערעדנַא ןוא ו"ע אמויי
 ןבָאה סָאװ םיכאלמ יירד יד ןופ ןעווענ

 8 + הכימ--ךרבש ימ

 שרדמ) וניבא םהרבא וצ ןזיוואב ךיז
 ןגָאלשעג טָאה רע .(ד"מ הבר תישארב

 -וערב טעװ רע ןוא בירחנס ןופ ליח סָאד
 טעוװ חישמ ןעוו ןדיי רַאפ העושי יד ןעג
 רעד ןיא ;(ףוס םוצ הבר םירבד) ןעמוק
 ,ןפָאלש ןייג ןרַאפ טגָאז ןעמ סָאװ ,הליפת
 ,לאכימ ךאלמ רעד טנַאמרעד ךיוא טרעוו

 רע ןעװ ןדי םעד ּפָא טיה רעכלעוו
 "םער רעד וצ םיא טייטש רע ןוא ,טפָאלש
 ,?לאכימ ינימימ ,) טייז רעט

 רפס ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ הכימ
 ירת ןיא ,ך"נת ןיא תואיבנ ענייז ןופ
 -עד) השרמ ןופ טמַאטשעג טָאה רע :רשע
 ןוא ,יתשרמה הכימ,, ,ןסייהעג רעביר
 יד ןופ טייצ רעד ןיא טגָאזעג-תואובנ

 ;(א הכימ) היקזח ,זחא ,םתוי םיכלמ

 . תימרי רפס ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעוו רע
 -ַאק ןביז טָאה תואובנ רפס ןייז ;ו"כ
 ןוא רעפראש רעד ןענעז ייז ןֹוא ,ךעלטיּפ

 רעשידיי רעד ןופ קורדסיוא רענעבַאהרעד
 סָאװ ,קלָאפ סָאד טפָאױטש רע ;האובנ
 ,זייב סָאד לַא ןָאטּפָא ןָאק ןעמ זַא ,טניימ
 ןלעװ םעד ךרוד ןוא תונברק ןעגנערב ןוא
 -ַאק) טגָאז רע ;ןרעװ ןבעגרַאפ דניז יד
 "ברב םילא יפלאב 'ה הצריה,, ;'י לטיּפ
 ךממ שרוד 'ה המו -- ןמש ילחנ תוב

 ענצהו דסח תבהאו טּפשמ תושע םא יכ
 יד טָאג ליו יצ) "?ךיחלא 'ה םע תכל

 רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ,תוברק רעטנזיוט
 טָאג ןעד טגנַאלרַאפ  סָאװ ?למיוב ןכייט
 ,טייקיטכערעג ןָאט טינ ביוא ,ריד ןופ
 ןוא ןשטנעמ תובוט ןָאט וצ ןבָאה ביל
 "וןבנ טָאה רע ;(טָאג טימ ןדיײשַאב ןייג
 רעד בילוצ זַא ('ג לטיּפַאק) טגָאזעג-תוא

 סָאד ןוא םילשורי ןלעוו קלָאפ ןופ דניז

 לטיּפַאק סָאד ;ןּרעוו בורח שדקמה תיב
 סע סָאװ ,טימרעד קידריווקרעמ זיא 'ד
 זיא סָאד ,'ב היעשי ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא
 היהו, רעד ,טפנוקוצ רעד ןופ עיזיוו יד
 רעמ ןלעװ רעקלעפ ןעוו ,"םימיה תירחאב
 ןוא תומחלמ ןייק ךיז ןשיוצ ןריפ טינ
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 -רעקַא וצ ןדרעווש ערעייז ןכערבעצ ןלעוו

 רעשרָאפ-ך"נת עטנרעלעג יד ;סנזייא

 תוכייש ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןעניימ

 ןוא הכימ ןופ תואובנ ייווצ יד ןשיוצ

 שוריּפ םע ך"נת םעד עז -- .היעשי

 ןופ ןבעגעגסױרַא ,(רשע ירת) יעדמ

 :ו ,אנהכ םהרבא

 ,(הכימ ןופ טָאגּפָא רעד) לסּפ ,הכימ

 "רעד טרעוו ח"י ןוא זיי םיטפוש ןיא

 סָאװ "?הכימ לֶסּפ, ןופ רוּפיס רעד טלייצ

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 רה ןופ הכימ ןאמ רעסיוועג ַא ,םיטפוש

 יּפָא ןַא ,לסּפ ַא טכַאמעג ךיז טָאה םירפא

 ןעמונעגוצ טָאה רע ןוא ,דלָאג ןופ טָאג

 םעד טנידַאב טָאה רעכלעוו ,יול ַא ךיז וצ

 רעד טרָאד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ןוא לסּפ

 "עג ןענעז ןד טבש ןופ לייט ַא ןעוו ;ןחכ

 ןיא דנַאל ַא ךיז רַאפ ןעמענייא ןעגנַאג

 "ייברַאפ ןענעז ייז ןוא לארשייץרא ןופצ

 ןבָאה ,הכימ ןופ זיוה םעד רַאפ ןעגנַאגעג

 לסּפ םעד ןעמונעגוצ דלַאװעג טימ  ייז

 "ייז ןיא טעטכירעגנייא ןוא ןהכ םעד ןוא

 ,ןופצ ןיא ןד טָאטש רעד ןיא ,דנאל יינ רע

 טרעוװ סע  .טָאגּפָא םעד ןעניד וצ טרָא ןַא

 השנמ ןב םשרג ןב ןתנוהי זַא ןבעגעגוצ

 רעד ,ארמג רעד ןיא גנוניימ ןייא טיול)

 "עז רעדניק ענייז ןוא (ונבר השמ ןופ ןוז

 ,לסּפ םעד ןופ םינהכ יד ןעוועג ןענ

 ןייז וצ למ הוצמ יד תירב ,הלימ

 ענייא זיא געט 8 ןופ רעטלע ןיא ךעלגניא

 רעד ןיא תווצמ עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 תווצמ יד ןופ זיא יז ;עיגילער רעשידיי

 "עג זיא הרות יד רעדייא טייצ רעד ןופ

 וניבא םהרבא ןיוש לייוו ,ןרָאװעג ןבעג

 םיא זיא סע ןוא הוצמ יד ןעמוקַאב טָאה

 רעד ןייז טעװ סָאד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג

 טָאג ןשיוצ תירב, רעד ןכייצ-דנוב,

 רעד ;(ז"י תישארב) רעדניק סםהרבא ןוא

 ךיוא ,"תירב; ןעמָאנ רעד טמַאטש ןופ

 טייקכעלרעייפ רעד רַאפ "הלימ-תירב.

 20 תירב ,הלימ---לס9פ ,הכימ

 יד טמוק ןייז למ טינ רַאפ .ןייז למ ןופ

 ;('י תישארב) *תרכ; ףָארטש ערעווש

 "לרע,, ןסייהעג טָאה רעטלמעג טינ רעד

 םעט םעד ןגעוו ,(לָאמ ליפ ך"נת ןיא)

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז הלימ תווצמ ןופ

 הרומ ןיא ס"במר רעד ;ןעגנוניימ ליפ

 יד ידכ זיא סָאד זַא ,טגָאז ט"מ "םיכובנ

 -לעפ ןשיוצ ןשימסיוא טינ ךיז ןלָאז ןדיי

 ןוא עטלַא יד ןיא עטנרעלעג לייט ;רעק

 "ץוש ַא זיא הלימ זַא ,ןעניימ ןטייצ עיינ

 יד .ןטייהקנארק עשירענעוו ןגעק לטימ

 בושח זיא יז זַא ,טגָאז א"ל םירדנ ארמג

 הרות רעד ןופ תווצמ ערעדנַא עלַא יװ

 ןעועג ןענעז ןטייצ לייט ןיא .ןעמאזוצ

 -גיק יד ןייז וצ למ טינ ןדיי ףיוא תורזג

 -רסומ ףיורעד ךיז ןבָאה ןדיי ןוא ,רעד

 "ירדא ןופ טייצ רעד ןיא יוװ ,ןעוועג שפנ

 ןוא ל"ק תבש) רעסייק ןשימיור םעד סונ

 טָאה הלימ ןופ הוצמ יד .(רעטרע ערעדנַא

 ."וניבא םהרבא לש ותירב,, ןסייהעג ךיוא

 סע רעװ זַא טגָאז 'ג תובא הנשמ יד ןוא

 -בא לש ותירב םעד (ריפמה) טרעטש

 םלוע ןייק ןבָאה טינ טעװ וניבא םהר

 "ימ תירב ןופ טייקכעלרעייפ יד --- .אבה

 -נמ ענעדישרַאפ טימ ןדנוברַאפ זיא הל

 רעירפ סטכַאנוצ-קיטײרפ םעד .םיגה

 סע ;"רכז-םולש;, ַא טנדרָאעגנייא טרעוו

 ןופ טניירפ יד ףיונוצ טלָאמעד ךיז ןעמוק

 טגנערברַאפ ןעמ ןוא ,דניק ןופ ןרעטלע יד

 ענעטָאזעג ןסע ,הקשמ ןעקנירט ןיא

 טכַאנ יד .תורימז טגניז ןעמ ןוא סעברַא

 עז) ?טכַאנכאוו, יד טסייה תירב ןרַאפ

 ןופ גָאט רעד .(?טכַאנכַאוװ,, טרָאװכוז

 טגָאז ןעמ ;בוט םוי רעסיוועג ַא זיא תירב

 -עװַאד םייב ןונחת ןייק טָאטש ןיא טינ

 םעד רַאפ ."תורכו; טגניז ןעמ ;ןענ
 ַא ףיוא דניק סָאד ןעמ טגנערב תירב

 סָאד טמענ יורפ ַא יצ לדיימ ַא ןוא ,ןשיק

 רעביא סע טיג ןוא ןשיק םעד ףיוא דניק

 סָאד ?טארייהרַאפ ַא רעדָא רוחב ַא
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 טרעו רעכַאנ ;?טפַאשרעטַאװק,, טסייה

 וצ טנַאה ןופ ןעמענרעביא דניק סָאד

 ןעמ עכלעוו ,עדנזעװנַא יד ךרוד טנַאה

 רעד ,ןעמענ יד טימ וצרעד סיוא טפור

 טרעװ ,דניק סָאד טמענ סָאװ ,רעטצעל

 אסכ,, ןופ הוצמ יד טָאה רע זַא ,ןפורעגנָא

 "נָא טרעװ סע לייוו ,"איבנה והילא לש

 ךיז טניפעג תירב ןדעי ףיוא זַא ,ןעמונעג

 רעכלעוו ףיוא ,לוטש יד ;איבנה והילא

 לש אסכ,, טסייה ,דניק סָאד טגייל ןעמ

 סָאד להומ רעד טמענ רעכַאנ ;!והילא

 םענייא ןופ טנעה יד ףיוא טגייל ןוא דניק

 טציז רעכלעוו ,ןדיי עדנזעװנַא יד ןופ

 רעד טסיה רע ןוא ,לוטש ַא ףיוא

 למ םוצ דניק סָאד טלַאה רע ;"קדנס;,
 טכַאמ ,דניק סָאד למ זיא להומ רעד ,ןייז

 הכרב יד טכַאמ ןוא הציצמ ןוא העירּפ יד
 -ָאט רעד טכַאמ ךָאנרעד ,"הלימה לע,
 ותירבב וסינכהל,, הכרב יד דניק ןופ רעט

 טגָאז ךָאנרעד ןוא ,"וניבא םהרבא לש

 ַא רעביא תוכרב עכילטע ךָאנ להומ רעד

 םעד ןעמָאנ ַא טיג ןעמ ןוא ,ןייוו סוכ
 ַא טעװארּפעג טרעוו ךָאנרעד .דניק
 טגָאזעג ןרעװ ןשטנעב םייב ןוא הדועס

 ןופ םיגהנמ יד -- .תוכרב עלעיצעּפס
 ןףטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש תירב
 ןביולג רעד ןוא "והילא לש אסכ,, רעד
 ףיא והילא ןופ טייהנזעוונַא רעד ןגעוו
 יקרּפ ןיא טנָאמרעד טרעוו ,תירב ןדעי
 תישארב רהז ןיא ןוא ט"כ רזעילא יברד

 רעד ןיא טכארבעג ןרעוו תוכרב יד ;גייי
 םיגהנמ ערעדנַא ייר ַא ;ז"לק תבש ארמג
 ןופ) ירטיוו רוזחמ ןיא טכארבעג ןרעוו
 הרותה ,, ןיא ךיוא עז ;(טרעדנוהרָאי ןט9
 ;(ליט רעטירד, ןאמעדיג ןופ "םייההו
 יד ,(1903 עקָארק) "םירב תוא,, סנהכ

 "יובעג ייב רָאנ טינ זיא הלימ ןופ הווצמ
 ַא ביוא ךיוא רָאנ ,רעדניק עשידיי ענער
 | ךיז רע ףרַאד דיי ַא ןרעוו ליוו דיי טינ
 רעטרעווכוז ךיוא עז ;"רג עז .,ןייז למ

 י"קדנס,, ,?טכַאנכַאװ,
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 עדנע) ןַאמּפיל בוט םוי ,ןזיוהלימ
 ןיא טבעלעג ,בר ,(טרעדנוהרָאי ןט4
 חוכיו ןכרוד טנַאקַאב עקָארק ןוא גַארּפ
 דמושמ םעד טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ
 -יימ ענייז ;1489 רָאי ןיא (חספ) רעטעּפ
 םוטנטסירק ןוא םוטנדיי ןגעװ ןעגנונ
 רפס ןיא טכעלטנפערַאפ ןזיוהלימ טָאה
 "נא ךיוא ןבירשעג טָאה רע ;"ןוחצנה;,

 טײברַא עכעלריפסיוא ןַא ,םירפס ערעד
 "עה ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה םיא ןגעוו
 ,ןאמפיוק הדוהי .רד שיאערב

 ןוא ,"רעסַאװ,, שיאערבעה ףיא םימ
 -חא םימ,, רעטרעוו יד ןעמַאטש ןופרעד
 -יידאב רעד ןגעוו ;ערעדנַא ןוא ,"םינור
 -ער רעשידיי רעד ןיא רעסַאװ ןופ גנוט
 -ַאװ, רעטרעווכוז עז םיגהנמ ןוא עיגיל
 ךוסיע, ,'הוקמ, ,"הליבט, ."רעס
 ."תטוס,, ,"םימה

 השמ, ץז ןומימ ןב השמ ,ןומימ
 ."ןומיב ןב

 -- עטיל ןיא 1754 המלש ,ןומימ
 "-שמ ןוא ףָאזָאליפ ,(דנאלשטייד ןיא 0
 ַא טשרעוצ ;ןָאסלדנעמ ןופ טניירפ ,ליכ
 "עג ןוא םייה רעד ןופ קעװַא ,רוחב הבישי
 טכַאמעגכרוד ,דנַאלשטיײיד ןיא טרעדנאוו
 -נַא ןוא עיפָאזָאליפ טנרעלעג ,ןדייל ליפ
 קיטירק ןבירשעג ;ןטפַאשנסיו ערעד

 רענייר רעד ןופ קיטירק, סטנַאק ףיוא
 ךרוד ןרָאװעג טביולעג ןוא "טפנונרַאפ
 "הרומה תעבג,, שוריּפ ןבירשעג ;טנַאק
 בילוצ) "םיכובנ הרומ, סמ"במר םוצ
 -עגנָא רע טָאה ם"במר םוצ גנורערַאפ
 ("ןומימ, ןעמָאנ סמ"'במר םעד ןעמונ
 עכלעוו ןופ ,ןעגנולדנַאהּפָא ערעדנַא ןוא
 בתכ ןיא ןבילבעג זיא לייט רעטסערג רעד

 ;תוקחד ןטילעג רעטלע רעד ףיוא ;די
 ףארג ןופ טוגדנאל ןיא ףוס םוצ טבעלעג
 "עג זיא רע ואוו ,עיזעלש ןיא טיירקלאק

 טמירַאב ןטנסײמַא זיא ןומימ .ןברָאטש
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 ןבירשעג) ?עיפַארגָאיבָאטיױא,, ןייז ךרוד
 שידיי ןיא ךיוא טצעזרעביא ,שטייד ןיא
 "רעד רע רעכלעוו ןיא ,(שיאערבעה ןוא
 ,ףיוא זייוודניק ןופ ןבעל ןייז ןגעוו טלייצ
 -ײמ ענייז רעביא טרָאד טיג רע ןוא
 ;הלבק ,תודיסח ,םוטנדיי רעביא ןעגנונ
 -טרעוו טלַאהטנַא *עיפַארגָאיבָאטױא,, יד
 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנורעדליש עלופ
 גנואיצאב יד ןוא טייצ רענעי ןיא עטיל
 עז -- ,ןטַאנגַאמ עשיליוּפ יד ןופ ןייז וצ
 יװ ,שידי ןיא ?עיפארגָאיבָאטױא,, יד

 גנוטיילנייא עשיאערבעה סווָאיװאט ךיוא
 ,"ןומימ המלש תודלות,, וצ

 ,"ינומימ םהרבא, עז םהרבא ,ינומימ

 'ט תוכרב) הנשמ רעד ןיא תונימ ,ןימ
 טּפָא ןַארַאפ זיא ארמג ןוא (ערעדנַא ןוא
 -ײיצַאב סלַא ,םינימ ,ןימ קורדסיוא רעד
 עכלעזַא רַאפ ,םיסרוקיּפַא רַאפ גנונעכ

 "ידיי ענעמונעגנָא יד ןיא טינ ןביולג סָאװ

 "רעד רעד ןופ :ןעגנוביולג עזעיגילער עש
 ולקלקשמ;) תוכרב ןיא הנשמ רעטנָאמ
 אלא םלוע ןיא םירמוא ויהו םינימה
 ןבָאה םינימ יד זַא ,ןעז וצ זיא ("דחא
 ןופ :טיוט ןכָאנ ןבעל ןיא טביולגעג טינ
 ךוכרבי רמואה;) 'ד הליגמ הנשמ רעד
 ,ןעז וצ זיא ("תונימה ךרד וז ירה םיבוט
 רעד ןיא טביולגעג ןבָאה טינימ לייט זַא
 ַא ןוא ןטוג ַא ,רעטעג 2 ןופ ץנעטסיזקע

 שרדמ ןיא רעטרע ערעדנַא ןופ ;ןטכעלש
 זיא (ערעדנַא ןוא ה"כ הבר תישארב)
 ןטימ ןעמ טָאה לָאמלייט זַא ,ןעז וצ
 יג טלָאמעד יד טנכײצַאב םינימ טרָאװ
 ןטסירק-ןדי ןופ עטקעס ענענַאטשנַא
 "ןימ,, טרָאװ ןופ גנומַאשטּפָא רעד ןגעוו
 "יה עטנרעלעג יד ןופ ןעגנוניימ יד ןענעז

 ,רוחב והילא יבר .,טלייטעצ רעקירָאטס
 זַא ןענימ ערעדנַא ןוא זנאג דוד יבר
 "ילער ןשיסרעּפ םעד ינַאמ ןופ זיא סָאד

 זיא ששיגָאלָאנָארכ רעבָא :רעדנירג-עיג

 סָאד זיא ערעדנַא טיול ;קיטכיר טינ סָאד

 2784 עוטימ---ינומוימ

 ,"ךיז ןגאזטנַא, ,"ןאמ,, ןשיאערבעה ןופ
 ירפס , טנָאמרעד ןרעװ ז"טק תבש ןיא
 טרעװ ח"כ הרז הדובע ןיא ,"םינימ
 טרָאד ןוא ,"האנימ בקעי, טנָאמרעד
 ,טסירק-ןדיי ַא רעכיז ןעמ טניימ

 ."הלבק, עז קיטסימ

 -ָאנ םעד טימ רענַאיסימ ,ןָאיסימ
 עכעלטסירק יד טנכייצַאב טרעוו ןעמ

 -טסירק יד ןטײרּפשרַאפ וצ עיצוטיטסניא
 -טינ ןופ עקיביולג ןשיווצ עיגילער עכעל

 ןשיוװצ ךיוא ןוא ,סעיגילער עכעלטסירק
 חילש רעד טסייה "רענָאיסימ,, ןוא ,ןדיי

 -אּפארּפ יד טריפ סָאװ ,ןָאיסימ רעד ןופ
 רעד ןופ רעטנעצ טּפױה רעד .עדנַאג
 -ןָאל ןיא זיא ןָאיסימ רעשיטנַאטסעטָארּפ
 וצ טייצ ןופ טכעלטנפערַאפ יז ,ןָאד

 שידיי ןיא ןרושָארב-עדנַאגַאּפָארּפ טייצ
 יד ןופ לייט עסיורג ַא .שיאערבעה ןוא
 .םידמושמ ןענעז ןדיי ןעשיווצ ןרענָאיסימ

 -למ ןיא באומ ןופ גינעק ,עשימ
 רעד ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו 'ג 'ב סיכ
 באומ זיא לארשי ךלמ באחא ןופ טייצ
 ךָאנ רָאנ ,לארשי וצ קינעטרעטנוא ןעוועג
 ןופ גינעק רעד עשימ טָאה טיוט סבאחא
 בילוצ ןוא לארשי ןיא ןעוועג דרומ באומ
 ןשיוװצ המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא םעד
 טָאה 1808 רָאי ןיא .באומ ןוא לארשי
 "נָא ןַא ןדריה רבע ןיא טקעדטנַא ןעמ
 -פיוא רערַאבזעל ַא טימ ןייטש-קנעד
 רעכלעוו ,באומ ךלמ עשימ ןופ טפירש
 רעד רַאפ שומכ טָאג :באומ םעד טקנַאד
 -לעוו ,ןייטש-עשימ ןגעוו .גנואיײרפַאב

 "עזומ-רוול ןיא טציא ךיז טניפעג רעכ

 ַא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,זירַאּפ ןיא סיו
 ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכיב לָאצ עסיורג
 רעייז זיא ןייטש-עשימ ןופ ךַארּפש יד
 -טלע יד זיא סָאד .שיאערבעה וצ ךעלדנע
 טיצַאב סָאװ ,טפירשפיוא ענענופעג עטס
 ,ך"נת ןופ רוּפיס ַא וצ ךיז
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 "טוט. עז התימ

 -ַאב טרעוו טימרעד ןיד תיב תתימ
 ןבעגעגסיױרַא ?ףָארטש-טיױוט,/ טנכייצ

 ןרעו שמוח ןיא .טכירעג שידיי ַא ךרוד
 סע עכלעוו רַאפ ,תורבע ייר ַא טכַארבעג

 "אב זיא סָאװ ,ףָארטש-טיוט ןעמוקעג זיא
 ןעלטימ:טיוט ןטרָאס 4 ןופ ןענַאטש
 -ערברַאפ) הפירש ,(ןענייטשרַאפ) הליקס

 ,(דרעווש ַא טימ ןענעגרַאהרעד) גרה ,(ןענ
 "דהנס ןיא הנשמ יד .(ןקיטשרעד) קנח
 עקיזָאד יד יוא יװ סיוא טנכער ןיר
 -עג טריפעגסיוא ןענעז ןפָארטש-טיוט
 ַא זַא ,טגָאז 'א תוכמ הנשמ יד  ;ןרָאװ
 -.טױט טנקסּפעג טָאה סָאװ ,ןירדהנס
 טיול ןוא רָאי 7 ןיא לָאמנייא ףָארטש

 70 ןיא לָאמנייא הירזע ןב רזעלא יבר

 ענייא) "תינלבוח, ןסייהעג טָאה ,רָאי
 ,(ןשטנעמ טיוט סָאװ

 -ץרא ןיא ןעמוקעגמוא הדוהי ,יבכמ
 רעד רַאפ טכַאלש-ןדלעה רעד ןיא לארשי
 רַאפ 1060 רָאי ןיא גנואיירפַאב רעשידיי
 -ַאב ,(גנונעכער-טייצ רעכעלנייוועג רעד

 "עג רעשידיי רעד ןיא דלעה רעטסדנטייד
 ןדיי יד טיײרפַאב טָאה רעכלעוו ,עטכיש

 .רעה ףעשיריס רעדנקירדַאב רעד ןופ
 גינעק ןשיטסינעלעה:שיריס ןופ טפַאש
 עטנרעלעג יד  סענַאפיּפע סוכויטנַא
 םעד ןגעוו ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןבָאה
 ןבילבעג זיא טרָאװ סָאד ;'יבכמ,, טרָאװ
 טױל  .ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא רָאנ

 ףכ ַא טימ ,"יבכמ,, ןעמ טביירש לייט
 ןשיאערבעה ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא יױזַא)
 ישאר יד ןייז ןלָאז סָאד ןוא ,י!ןופיסויג
 ןוא ,* 'ה םילאב הכומכ ימ,, ןופ תובת
 ַא טימ "יבקמ,, ןעמ טביירש לייט טיו;

 טרָאװ ןופ ןייז לָאז סָאד ןוא( "ףוק;
 ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ."רעמאה,, ,"בקמ,
 -ץרא יד ןופ גנוקירדַאב רעשיריס רע
 ,סוכיטנַא ןופ תורזג יד ןוא ןדיי-לארש

 ןזָאלרַאפ ןזומ לארשייץרא ןיא ןדיי יד ז?

 26 הדוהי ,יבכמ--התימ

 תונברק ןייז בירקמ ,עיגילער עשידיי יד
 ןטיה טינ ,סואעצ טָאגּפָא ןשיכירג םוצ

 ןענעז המודכו םילכאמ הפירט ןסע ,תבש
 "םיאנומשח, םירפס 2 יד ןיא ןבירשַאב
 עכלעו .,('םינורחא םיבותכ,, יד ןופ)
 יד ןופ םירפס יד שיכירג ןיא ןסייה
 "עז רופס ןקיזָאד םעד טיול ,"םייבכמ,
 יד ןעוועג טסבלעז ןדיי יד ןשיוצ ןענ

 עכלעוו ,עטריזינעלעה ,"םינוייתמ,, עכייר
 ךַארּפש עשיכירג יד ןעמונעגרעביא ןבָאה
 םיכסמ ןבָאה ייז ןופ לייט ןוא ןטיז ןוא
 "ער עשידיי יד ןזָאלרַאפ וצ ךיוא ןעוועג
 עכיוה עלַא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז .עיגיל
 -כייל ןבָאה ייז ןוא ,םילשורי ןיא ןטמַא
 גינעק םעד סוכויטנַא רַאפ טכַאמעג רעט
 טָאה לארשי-ץרא ןעמעוו וצ) עיריס ןופ
 "זג ענייז ןריפוצנייא (טרעהעג טלָאמעד

 "אב ןשידיי םעד ןופ ביױהנָא ןגעוו .תור
 עמורפ יד ןגעוו ,דנַאטשפיוא-סגנואיירפ
 רסומ ךיז ןבָאה סָאװ ,(םידיסח) ןדיי

 שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןוא ןעוועג שפנ
 ןלעפַאב -תורזג יד טגלָאפעג טינ ןוא םשה

 ןיעידומ ןופ ןהכה והיתתמ ןגעװ ןוא
 םעד ןבעגעג רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו
 רעטרעווכוז עז ,דנַאטשפיױא םוצ לַאנגיס
 -- ."םיאנומשח ,, ,"הכונח,/ ,"םידיסח.
 רעטייווצ ןייז טָאה טיוט סוהיתתמ ךָאנ
 "רעביא ,יבכמ ןעמָאנוצ ןטימ ,הדוהי ,ןוז
 "אב ןשידיי ןופ טפַאשרעריפ יד ןעמונעג
 -שח רפס סָאד ,דנַאטשפיוא סגנואיירפ
 זיא רע זַא ,םיא ןגעוו טביירש םיאנומ
 טימ .ןפמַאק ענייז ןוא בייל ַא יוװ ןעוועג

 -טינ ןוא עטנפאווַאב-טינ לָאצ רעניילק ַא
 ,םידיסח ,ןדלעה עטלושעג-שירעטילימ
 יד ןיא ןטלַאהַאב טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ

 זיא ,לארשייץרא ןיא גרעב יד ןופ ןלייה
 ןוא ןלארענעג עשיריס יד ןלַאפַאב הדוהי
 -עג-שירעטילימ .,עטנפָאװַאב-טוג ערעייז
 "וצ .טּפַאלקעצ ייז ןוא ןעיײמרַא עטלוש
 ןלַאקָאל םעד טּפַאלקעצ רע טָאה טשרע
 -ָאלָאּפַא לארענעג ןופ ןָאזינרַאג-רעטילימ
 םעד טּפַאלקעצ רע טָאה ךָאנרעד ,סוינ
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 ןעמוקעג זיא רעכַאנ .ןָאריס לארענעג

 רעטנוא יײמרַא עסיורג א הדוהי ןגעק

 סאיזיל רידנאמָאק:טּפיוה ןופ גנוריפ רעד

 רונַאקינ ,סואעמָאלָאטּפ ןלארענעג יד ןוא

 ןעועג זיא סע .שאיגראג ןוא (רונקינ)
 "יילק ןייז טימ הדוהי זַא ,רעכיז טעמכ
 ןטכַאלש יד ,ןלַאפ זומ רעפמעק לָאצ רענ
 תיב ןוא סואמע ייב ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 טניפעג טרָא סָאד ואוו ,רָאלק טינ) רוצ
 ןַא ןעטלַאהעגּפָא טָאה הדוהי ןוא ,(ךיז

 -ּפָא ,םילשורי טיירפאב ,גיז ןדנדײשטנַא
 דובכל ןוא ,שדקמה תיב סָאד טקיניירעג
 בוט םוי םעד טריפעגנייא גנוריסַאפ רעד

 ךָאנ טָאה גנוריגער עשיריס יד ,"הכונח,
 טימ טכַאמעג םולש תונוחצנ עקיזָאד יד
 -עגקירוצ יז טָאה רעכַאנ רעבָא ,הדוהי
 טקישעג רעדיוו ןוא תוחטבה עריא ןגיוצ
 רעכלעוו ,הדוהי ןגעק יײמרַא עסיורג ַא

 ,רעפמעק קיניײװ טלָאמעד טַאהעג טָאה

 רָאי ןיא ,השדח ייב טכַאלש רעד ןיא ןוא
 "עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 0
 -טכַאלש ןפיוא ןלַאפעג הדוהי זיא גנונ
 "עג טינ זיא ףמַאק סהדוהי רעבָא ,דלעפ
 "ירב יד ,רעגלָאפכָאנ ענייז .טסיזמוא ןעוו
 "עג רעטייוו ןבָאה ןועמש ןוא ןתנוי רעד
 ןצנַאגניא טײרפַאב ןוא ףמַאק םעד טריפ
 יד --- .ךָאי ןשיריס םעד ןופ לארשי-ץרא

 "נוריסַאּפ עקיזָאד יד ןגעוו רעכיב-ןלעווק
 רעטרעוװכוז יד ייב ןָא רימ ןבעג ןעג
 -עה, ךיוא עז ;?'הכונח,, ,"םיאנומשח.
 ."םזינעל

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמָאנ יבכמ
 עיצאזינַאגרָא - טרָאּפסס רעכעלטלעוװטלַא
 "עג ;(יבכמה הדוהי ןופ ןעמָאנ ןפיוא)
 "רע ענעדישרַאפ ןיא טשרעוצ טעדנירג
 -ישרַאפ רעטנוא ןָא 1903 רָאי ןופ רעט
 "עג ?יבכמ,, זיא 1921 ןופ :ןעמענ ענעד
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןרָאװ
 ןפאשעג זיא 1998 ןיא) גנוגעוװַאב-טרָאּפס
 -ייברַא רעד ןופ *לעוּפה, רעד ןרָאװעג
 -טימ טנזיוט 200 טלייצ ;(גנוגעװַאב-רעט

 8 + רשע ,תוכמ--יבכמ

 . {ןגײװצ:-טרָאּפס עלַא םורַא טמענ ;רעדילג
 ךיז ;?'היבכמ,,)) ןעיינרוט טנדרָאעגנײא
 -רוט עלַאנאיצַאנרעטניא ןיא טגילײטַאב
 ;?ריעצה יבכמ,, םעד ךיוא ןפַאשעג ;ןעיינ
 ,"יבכמה רפכ,, עינָאלָאק יד טעדנירגעג

 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ תופמ
 ילבב ארמג ןוא אתפסות טימ ,ןיקיזנ רדס

 ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ,ימלשורי ןוא
 "ושב ןשטנעמ ַא ןטיוט ןופ ,תוקלמ ,תודע

 ןזיירק עשידמול יד ןיא .טלקמ ירע ,גג
 זיא לָאמַא ?'תוקלמ, אתכסמ יד טסייה
 .ןירדהנס טימ אתכסמ ןייא ןעוועג יז

 טָאג סָאװ תוכמ ןעצ יד רשע ,תוכמ
 ףיוא ןרהא ןוא השמ ךרוד טקישעג טָאה
 טיירפאב ןענעז ןדיי יד רעדייא ,םירצמ
 "סיוא ןרעוו ייז ;םירצמ תולג ןופ ןרָאװעג

 "טיּפַאק יד ןיא תומש שמוח ןיא טנכערעג
 םד ןענעז תוכמ יד :ב"י זיב יז ןופ ךעל

 ןרָאװעג ןענעז ןרעסַאװ עלַא ,(טולב)
 ליפ זיא דנַאל עצנַאג סָאד ,עדרפצ ;טולב
 ,םינכ ;סעבַאשז טרָאס ַא טימ ןרָאװעג
 {םערעוװ טימ ןרָאװעג לופ זיא דנַאל סָאד

 םעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז סע .,בורע

 הפגמ ַא ,רבד :תויח ןופ שימעג ַא דנַאל

 ;ןשטנעמ ףיוא תערצ ,ןיחש ;תומחב ףיוא
 טעטכינרַאפ טָאה סָאװ ,לגָאה ַא ,דרב

 "יה ַא ,הברא :תואובת לייט ןסיורג ַא
 -עביא יד טעטכינרַאפ טָאה סָאװ ,קירעש
 "עג זיא געט יירד ,ךשח :תואובת עקיר
 ץוחא דנַאל ןצנַאגניא רעטסניפ ןרָאװ
 סע .,תורוכב ;ןעװעג ןענעז ןדיי יד ואוו
 יד טכַאנ ןייא ןיא ןברָאטשעגסיױא ןענעז
 לש הדגה רעד ןיא .רעדניק עטסטלע
 ןופ ןעגנוניימ יד טכַארבעג ןרעו חסּפ
 ןטלַאהטנַא טָאה הכמ עדעי זַא ,םיאנת
 ןופ עדעי ןגָאז םייב :תוכמ עדעדנַא ךָאנ

 זיא רדס םייב הדגה רעד ןופ תוכמ יד
 ַא ;ןייוו לסיבַא ןסיגוצּפָא גהונ ךיז ןעמ זיא
 זיא תוכמ יד ןופ שינעכייצרַאפ-רוציק
 .?בחאב שדע ךצד, הדגה רעד ןיא ןַארַאפ
 .רךדס ,; צז ווו
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 -מאז רעטלַא ןַא ןופ ןעמָאנ אתליכמ
 -גא לייט םעניילק ַא ןוא תוכלה ןופ גנול

 טביוה ,תומש שמוח ףיוא םיאנת ןופ תוד

 -בסמ 9 טָאה ;אב הרדס רעד ןופ ןָא ךיז

 "ונעגנָא טרעוו סע ;תוישרּפ 79 ןוא תות

 זיא אתליכמ רעד ןופ רדסמ רעד זַא ןעמ

 לָאז אתליכמ יד ;לאעמשי יבר ןעוועג

 -יגח ארמג רעד ןיא טנָאמרעד ןרעוז ןיוש

 יװ "אתכלה, טרָאד טסייה ןוא 'ג הג

 יז ואוו 'ד הרז הדובע ימלשורי ןיא ךיוא

 ןענופעג טָאה ןעמ ;"אתליכמ,,} טסייה

 -עגפיונוצ זיא סָאװ ,אתליכמ ַא סנטצעל

 יבר אנת םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטש

 ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,יאחוי ןב ןועמש

 זַא ,ןאמפָאה דוד רָאסעּפָארּפ ןופ גנוניימ

 -ישי 2 ןופ ןעמַאטש תותליכמ ייווצ יד

 ענייא ןוא לאעמשי יבר ןופ ענייא ,תוב

 .ןופ גנוטיילנייא יד עז --- .אביקע יבר ןופ
 ןיא עבַאגסיא-אתליכמ ןייז וצ סייוו

 ;?םירפוס תודמ,, שורּפ ןייז טימ (98
 -יילנייא, שטייד ןיא סנַאמּפָאה ךיוא עז

 "עה ןיא) "םישרדמ עשיכלה יד וצ גנוט

 .(?הכלה ישרדמל אובמ,, שיאערב

 ,(ץמח םעד ןפיוקרַאפ ץ"מח תריכמ
 ןיא טביילב סָאװ ץמח סָאװ ,םעד בילוצ

 טינ ןעמ רָאט ,חסּפ ןיא דיי ַא ןופ תושר

 -עג טריפעגנייא זיא ,חסּפ ךָאנ ךיוא ןצונ
 ץמח םעד חסּפ רַאפ ןפיוקרַאפ וצ ןרָאװ
 םיא ןעמ לָאז חסּפ ךָאנ ידכ ,דיי-טינ ַא וצ
 -רָאפ רָאנ זיא ןפיוקראפ סָאד ;ןצונ ןענָאק
 דיי-טינ רעד זַא ,ןעגנוגנידַאב טיול ,לעמ
 יװ ױזַא ןוא ,טלעג עמוס ַא ןלָאצוצ ףרַאד

 ,טלעג סָאד טינ רע טלָאצ חסּפ ךָאנ
 יד ןדיי םייב קירוצ ץמח רעד טביילב
 ןוא בר םייב רָאפ טמוק "ץמח תריכמ,
 ַא הריכמ רטש ַא טכַאמעג טרעוו סע
 .ךַאמּפָא-ספיוקרַאפ

 "םיחרוא תסנכה, עז הרוא סינכמ
 ,הוצמ רעד ןגעוו

 א

 ךאלמ---אתליכמ

 סָאד

20 

 רדס ןיא תוינשמ אתכסמ ןירישכמ
 רָאנ אתפסות) םיקרּפ 6 טָאה ,תורהט
 טלדנַאהַאב :ארמג ןייק טינ טָאה ;(יירד
 סָאװ ןטייקיסילפ יד ןגעװ םיניד יד

 ןכַאמ ייז ידכ םילכאמ ןרירנָא ןפרַאד
 ךיז ףיוא ןעמענ וצ ,ןייז-רישכמ ,קיאייפ
 ,האמוט

 ."ףושיכ. עז ףשכמ

 תומחה ךאלמ ,םיכאלמ ,ךאלמ
 שיאערבעה ןיא ?ךאלמ,, טרָאװ

 שמוח ןיא ןעניפעג רימ ;'חילש,, טניימ
 םיכאלמ בקעי חלשיו, (ב"ל תישארב)
 טקישעג טָאה בקעי ,"ויחא לא וינפל
 זיא סע ;ושע רעדורב ןייז וצ םיחילש

 "רע לייט ך"נת ןיא ןיוש ןַארַאּפ רעבָא
 "םיכאלמ , טרָאװ סָאד עכלעוו ןיא ,רעט
 "עוו עקיטסייג ,למיה ןופ םיכאלמ טניימ
 ןוא ןשטנעמ וצ ךיז ןזייוואב סָאװ ,סנז
 םעד ןיא .טָאג ןופ תוחילש סיוא ןריפ
 -עטאר ןוא םודס ןרעקרעביא ןופ רוּפיס
 טימ ןעמ טניימ (ח"י תישארב) טיול ןעוו
 םיכאלב "המדס םיכאלמה ינש ואוביו,

 וניבא בקעי ייב עבלעז סָאד ;למיה ןופ

 ןיא ןעועג טָאה רע יװ (ח"כ תישארב)
 ףיוא טייטש סָאװ ,רעטייל םעד םולח
 למיה ןיא זיא ץיּפש ןייז ןוא דרע רעד
 ןוא "וב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמו,
 םיא ףױא ןעייז טָאג ןופ םיכאלמ יד
 ייב ךיוא עבלעז סָאד :ּפָארַא ןוא ףױרַא
 טָאה סע ןכלעוו ןופ ,הנס םייב ונבר השמ
 ןוא ,('ג תומש) 'ה ךאלמ ןזיװַאב םיא ךיז
 ך"נת ןיא רעטרע ליפ ןַארַאפ ןענעז ױזַא
 יד .םיכאלמ ןופ גנוזייװַאב רעד ןגעוװ
 ןיא רָאנ רימ ןעניפעג םיכאלמ ןופ ןעמענ
 -אלמ יד טנָאמרעד רעכלעוו ,לאינד רפס
 לאירבג ןוא (ב"י לאינד) לאכימ םיכ
 -רדמ ןוא ארמג רעד ןיא .'ט (לאיגד)
  "ענ יד טנָאמרעד ןיוש רימ ןעניפעג םיש
 "ורי רעד ,םיכאלמ ערעדנַא ןופ ךיוא ןעמ
 ןעמענ יד זַא טגָאז 'א הנשה שאר ימלש
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 טכַארבעגטימ ןדיי יד ןבָאה םיכאלמ ןופ

 ןיא ,תולג ןופ טייצ רעד ןיא לבב ןופ

 -ערעגסיוא ןרעוו םישרדמ ןוא ארמג רעד

 סע עכלעוו וצ ,תוחילש ענעדישרַאפ טנכ

 ןעװ .םיכאלמ טמיטשַאב ןַארַאפ ןענעז

 ןייז ךָאנ טמוק ןברַאטש ףרַאד שטנעמ ַא

 -סיוא רעד) "תומה ךאלמ, רעד המשנ

 ןיא ןעמ טניפעג "תומ יכאלמ,, קורד

 ז"י ארתב אבב ארמג יד ;(ז"ט ילשמ

 ,ןשטנעמ 6 רָאנ ןעוועג ןענעז סע זַא טגָאז

 טינ טָאה תומה ךאלמ רעד עכלעוו ףיוא

 טרעװ 'ל תבש ןיא ;הטילש ןייק טַאהעג

 ךאלמ רעד ױזַא יו ,הדגא יד טלייצרעד

 דוד ןופ המשנ יד ןעמונעגוצ טָאה תומה

 טלייצרעד טרעוו ז"ע תובותכ ןיא ;ךלמה

 טימ ,דרעװש ַא טָאה תומה ךאלמ רעד זַא

 "ובע ןיא :ןשטנעמ יד טיוט רע רעכלעוו

 ךאלמ רעד זַא ,טגָאזעג טרעוו 'כ הרז הד

 ןייז ףיוא ןוא ןגיוא טימ לופ זיא תומה

 -עטיב ןופ ןּפָארט ַא ןַארַאפ זיא דרעווש

 ךאלמ, רעד ךיוא ןַארַאפ .לַאג רער

 .(?ךאלמ ,המוד, טרָאװכוז עז) "המוד
 ,םיכאלמ עטוג ערעדנַא ןַארַאפ
 ןיא הריש ןגָאז עכלעוו ,"תרשה יכאלמ ,
 תרשה יכאלמ יד .(ב"י הגיגח) למיה
 "וצ .קיטיירפ םייהַא דיי ןדעי ןטיילגאב

 וצ טגָאז ןעמ ןוא .,ןענעװַאד ןופ טכַאנ

 "ער עשידיי יד -- ."םכילע םולש , יז
 יװ ,רעטלַאלטימ ןיא ןֿפָאזָאליפ עזעיגיל
 ןבָאה ,"םיכובנ הרומ,, ןיא ם"במר רעד
 רעד ןגעוו ןעגנורעלקרעד ןבעג טװאורּפעג
 םיכאלמ ,יד ןופ ןזעו ןוא ץנעטסיזקע
 -יטסייג סלא ןטלַאהעג ןבָאה ייז עכלעוו
 ןביולג םיכאלמ רעד רעביא .סנזעוו עק
 טָאה ןביולג ןקיזָאד ןופ גנומַאטשּפָא ןוא
 עשידיי יד, ךוב ַא שטייד ןיא ןבירשעג
 רבחמ רעד ,טוהאק .רד ?עיגָאלָאלעגנא

 ."םלשה ךורע., ןופ

 "ובנ רפס ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ יכאלמ
 טָאה ,רשע ירת ןיא רעטצעל רעד ,תוא
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 -מג) עיצידארט רעד טיול ;ךעלטיּפַאק 9
 דלאב טבעלעג רע טָאה (ו"ט הליגמ אר
 לבב ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןדיי יד יו

 ;הירכז ןוא יגח םיאיבנ יד טימ ןעמאזוצ
 ('א 'ג) קוסּפ ןופ זיא יכאלמ ןעמָאנ רעד
 זיא טלאהניא רעד ;"יכאלמ חלוש יננה;
 שלַאפ רַאפ ןדיי יד וצ דייר-ףָארטש
 ,תונברק קיטכיר ןייז בירקמ טינ ,ןרעווש

 -.רעד רע :ענעפלָאהַאבמוא סטכעלש ןעוט
 רעכלעוו ,"איבנה הילא , ףוס םוצ טנָאמ
 לודגה 'ה םוי אוב ינפל, ןעמוק טעװ

 סטָאג ןופ ןעמוקנָא ןראפ) ?ארונהו
 ,(גָאט ןקיטכרָאפ ןוא ןסיורג

 -- 1809) שובייל ריאמ ,םיבלמ
 ןופ שרפמ ןוא בר ,(וועיק ןיא 9
 עכעלטלעוו ןיא ךיוא טעדליבעג ,ך"נת
 ןוא אנשערוו ןיא בר ןעוועג ;ןטפַאשנסיװ
 ךָאנרעד ,טשערַאקוב ןיא רעכַאנ ,ןפמעק

 -ָאמ ןאסרעכ) טעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא
 ןיא ןברָאטשעג ,(גרעבסגינעק .,וועליה

 םירפס-הכלה ןעוועג רבחמ טָאה רע .וועיק

 טמירַאב ;(ערעדנַא ןוא "םייחה תוצרא.,)
 ך"נת ףיוא שוריּפ ןייז ךרוד רע זיא
 -קמ ,, ןוא שמוח ףיוא "הוצמהו הרותה,,)
 -לעוו ,(םיבותכו םיאיבנ ףיוא "שדוק אר
 ,קיגָאל ףיוא טעדנירגַאב שורד זיא רעכ

 עלַא יד זַא ,ןזייוופיוא ליוו םיבלמ רעד

 יד ןופ טנרעלעגסױרַא ןרעוו סָאװ תוכלה

 -טנַא שיגָאל ןענעז ,שמוח ןיא םיקוסּפ
 זיא שוריּפ ןייז ,קוסּפ ןדעי ןיא ןטלַאה
 םיליכשמ עמורפ יד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז
 ,ןזיירק

 ,"תבש יאצומ ,, עז הכלמ הולמ

 סע ןעוו ,קלָאפ עשידיי סָאד המחלמ
 טריפעג טָאה ,קידנעטשטבלעז ןעוועג זיא

 רימ :;רעקלעפ עכעלטנייפ ןגעק תומחלמ

 יד) שמוח ןיא תומחלמ יד ןגעוו ןעניפעג
 ,ז"י תומש ,קלמע ןגעק המחלמ עטשרע
 "דמ רעד ןיא גועו ןוחיס ןגעק תומחלמ יד
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 -יבנה ירפס יד ןיא ןוא ,(ערעדנַא ןוא רב

 יד) םיכלמ ,לאומש ,םיטפוש ,עשוהי םיא

 ןוא ,דנאל סָאד ןעמענייא םייב תומחלמ
 טייצ רעד ןיא ךיוא ;(תומחלמ ערעדנַא
 ןבָאה ןדיי טניז ,שדקמה תיב ןט2 ןופ

 םיאנומשח יד ךרוד טייהיירפ ןברָאװרעד
 "חלמ ןריפ וצ טַאהעג ייז ןבָאה תומחלמ

 יד וצ זיב ,רעקלעפ עכעלטנייפ ןגעק תומ

 םייב רעמיור יד ןגעק תומחלמ עטצעל

 רב ייב רעכַאנ ןוא שדקמה תיב ןברח |

 ןגָאז םיאיבנ עשידיי יד רעבָא .אבכוכ

 גנולעטש עוויטאגענ רעייז רדסכ סױרַא

 ןעיוב ליוו ךלמה דוד ןעוו .תומחלמ וצ

 אלע טָאג םיא טגָאז שדקמה תיב סָאד
 התא תומחלמ שיא יכ ימשל תיב הנבת
 ַא ןעיוב טינ טסעװ וד ,"תכפש םימדו

 ַא טזיב וד לייוו ,ןעמָאנ ןיימ רַאפ זיוה
 -רַאפ טסָאה ןוא תומחלמ ןריפ ןופ ןַאמ
 ,(ט"כ 'א םימיה ירבד) טולב ליפ ןסָאג
 זַא ןעמונעגנָא טרעוו 'כ תומש שמוח ןיא
 טינ חבזמ םוצ רענייטש יד רָאט ןעמ
 "הללחתו הילע תפנה ךברח יכ, ןקַאה
 -יטש יד ףיוא ןביוהעג טסָאה וד לייוו

 -ךאפ ייז טסָאה וד ןוא דרעוװש ןייד רענ
 תואיבנ יד ןענעז טנַאקַאב .טכעווש
 תירחא ןיא זַא 'ד הכימ ןוא 'ב היעשי ןיא
 .טפנוקוצ רעלאעדיא רעד ןיא ,םימיה
 ןדרעווש יד ,תומחלמ יד ןרעהפיוא ןלעװ
 -רעקַא ףיוא ןרעוו טדימשעגרעביא ןלעוו

 טינ רעמ טעװ קלָאפ ןייא ןוא ,סנזייא
 ןטייװצ ןגעק דרעװש  ןייז ןביוהפיוא
 המחלמ-סגנואיירפאב רעד ןגעוו --- .קלָאפ
 תנידמ,, עז ח"שת ןיא לארשי תנידמ ןופ
 --- .דנאב ןטייווצ ןופ ףוס תופסוה ,"לארשי
 "םולש., טרָאװכוז עז

 ,המחלמ יד 1939 רָאי ןופ המחלמ
 טלעוװ רעד ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא זיא סָאװ
 .רעריפ רעד רעטנוא דנאלשטייד ךרור
 -ּפעס ןט1 םעד רעלטיה ףלָאדַא ןופ טפַאש
 "אטַאק עטסערג יד זיא ,1989 רעבמעט-
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 -ידיי רעד ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא עפָארטס

 תונחמ עטשרע יד ןעו .עטכישעג רעש

 טימ ןעמאזוצ ןוא תולייח רעלטיה יד ןופ

 "עז (אּפַאטסעג) יײצילָאּפ עמייהעג יד ייז

 1959 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ןײירַא ןענ

 ןטנגעג יד ןעמונראפ ןבָאה ןוא ןליוּפ ןייק

 עשידי ךרוד טניואואב טעטש טימ

 ןביוהעגנָא ךיילג ייז ןבָאה ,גנורעקלעפַאב

 ,ןדיי ןופ גנוטָארסױא עשיטַאמעטסיס ַא

 יד ןטכינרַאפ וצ ליצ רעקיזָאד רעד ןוא

 רעד טימ טגלָאפרַאפ ןרָאװעג זיא ןדיי

 םוצ זיב טייקמאזיורג רעטסכעלקערש
 ,עטיל ,ןלױּפ ןופ ןדיי ןענאילימ .ףוס

 -סיוו ,עניארקוא ,רעדנעל עשיטלַאב

 ןופ ןלייט ,עיגלעב ,דנאלָאה ,דנַאלסור

 -עג טרעדרַאמרעד ןענעז ,ךיירקנַארפ
 דיירסיוא םעד רעטנוא לָאמלייט ,ןרָאװ
 םוש ןָא רקיע רעד ןוא ,שזאטָאבַאס ןופ
 סירא טמענ ָאּפאטסעג יד ,דיירסיוא
 -לטימ ,םינקז ןדי טעטש יד רעטניה

 "רעד ,רעדניק ,ןעיורפ ,ןשטנעמ עקירָאי
 -ברק יד קידנסייה ,טפָא ץנַאג ,ייז טסיש
 -ימ ,םירבק ןבארגסיוא ךיז רעירפ תונ
 ןעוועג טנַאּפשעגנײא ןענעז ןדיי ןענָאיל
 ,עשרַאװ) ?סָאטעג,/ ענעפורעג-ױזַא ןיא
 ערעדנא רעטרעדנוה ןוא גרעבמעל ,זדָאל
 טינ ןעוועג ןענעז עכלעו ,(טעטש
 עיצַארטנעצנָאק רָאנ ,סָאטעג ןייק וליפַא
 ןעמוקאב טינ ןבָאה ןדיי יד ואוו ,ןרעגַאל
 רעטניוו ףיוא ןליוק ןייק ,ןסע וצ טינרָאג
 יד .סיוא ייז ןברַאטש םורַא ױזַא ןוא
 עשראוו ןיא ָאטעג ןיא טייקכעלברעטש
 רָאי ַא טנזיוט 100 זיב טכיירגרעד טָאה
 -רַאפ ןאילימ ןבלַאה ַא ןופ לָאצ ַא ףיוא
 -אילימ ןעמ טָאה רעכַאנ .ןדיי עטרַאּפש
 -לע ןופ דישרעטנוא ןָא ,ןדיי יד ןופ ןענ

 -יוקעגסיוא ךאפנייא ,טכעלשעג ןוא רעט
 ןופ ףיולרַאפ ןיא זַא טקנעד ןעמ .טעל
 "וקעגמוא ןענעז המחלמ רָאי 9 רעביא יד
 ךרוד רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןיא ןעמ
 ןדיי ןָאילימ 6 רעביא תונחמ רעלטיה יד
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 שיטאמעטסיס ןעמ טָאה עקירעביא יד ןוא

 לָאצ עניילק רעייז ַא רָאנ .ןטָארעגסיױא

 -טנַא ךרוד טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה

 ,ןעגנוקינייּפ עטסערג יד ןייגכרוד ןוא ןפיול

 עקירעמַא ןוא לארשי-ץרא ןיא קידנעמוקנָא

 לייט ,עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקיניירַאפ)
 טָאה סע .(רעדנעל רענאקירעמַא-םורד
 ןינב בור ןוא ןינמ בור םעד טעטכינראפ
 ןיא ןדיי ןענאילימ יד ,םוטנדיי-טלעוו ןופ
 עשיאעּפָארײא-לארטנעצ ןוא חרזמ יד
 -ראפ טלָאװעג טָאה רעלטיה ,רעדנעל

 -נעל יד ןיא רָאנ טינ ןדיי יד ןטכינ

 ,ןעמונראפ ןבָאה תולייח ענייז עכלעוו ,רעד

 ןענעז עכלעוו ,רעדנעל ענעי ןיא ךיוא רָאנ

 -למ רעד ןיא עטדניברַאפ ענייז ןרָאװעג

 ,עיקַאװַאלס ,ןראגנוא ,עינעמור ,המח

 ךרוד .עילַאטיא .,עירָאגלוב ,דנאלנכירג

 ןגעק תולייח רעלטיה יד ןופ שראמ םעד

 ןופ זאקוואק ןוא טייז ןייא ןופ ןטּפיגע

 "רעפעג ןעוועג ךיוא זיא טייז רעט2 רעד

 בושי רעשידיי רעסיורג רעד טָארדַאב ךעל

 םיצוביק עשידיי יד -- ,.לארשי-ץרא ןיא

 ךיז ןבָאה רעדנעל רענאקירעמַא יד ןיא

 עכעלקילגמוא ערעייז ןפלעה וצ טימַאב

 רעבָא ,עּפָארײא ןיא רעטסעווש ןוא רעדירב

 ןוא עניילק ַא רעייז ןעוועג זיא ףליה יד

 טָאה ןעמ לייוו ,ערַאבכיײרגרעד ַא טינ ךיוא

 ןעמונרַאפ ןענעז סָאװ ,רעדנעל יד וצ

 טנָאקעג טינ ,תולייח רעלטיה יד ךרוד

 -טּפיוה יד .ףליה רעדנטיידַאב טימ ןעמוקוצ

 םעד ךרוד טריזינַאגרָא ןעוועג זיא ףליה
 -ָאד יד -- .(טניָאשזד,, עז) *טניָאשזד,
 עקיצניא יד זיא המחלמ-טלעוו עקיז
 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא המחלמ
 ךרוד טרעװ עכלעוו ,עכָאּפע-תולג רעד
 -לעוו ,המחלמ ַא סלַא ךיוא טכַארטַאב ןדיי
 "טיה ךרוד סַאמ רעפראש ַא ןיא זיא עכ
 ,קלָאפ ןשידיי ןגעק טדנעוועג ןעוועג רעל
 רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ןופ ליצ ןטימ

 ןבָאה רימ -- .םוטנדיי ןופ גנוטכינרַאפ
 לָאז סָאװ ,ךוב ןייק טינכָאנ טציא זיב
 עכעלקערש יד ףקיח ןצנַאג ןיא ןעמענמורַא

 286 תוכלמ ,ךלמ---החילמ

 יד ךרוד םיבושי עשידיי ןופ תונברח
 1945 =- 19389) המחלמ רָאי 2 רעביא
 עקיזָאד יד ןבירשעג ןבָאה רימ ןעו

 -כָאנ רימ ןבָאה 1942 רָאי ןיא רעטרעוו
 ןגעװ דליב עקידארומ סָאד טאהעג טינ
 ןדיי ןענאילימ יד ןופ ןברוח ןכילקערש
 רעדנעל ערעדנַא ןוא עטיל ,ןלױּפ ןיא
 ןכָאנ טציא .עּפארייא-םורד ןוא חרזמ ןופ
 ץלַא רימ ןעמוקאב המחלמ רעד ןופ ףוס
 רעבירַאד ןבעג רימ .ןלאירעטַאמ רעמ

 רעדנוזַאב ַא דנַאב ןטשרע ןופ ףוס םוצ

 ."עּפָאריײא ןברוח,, ןעמָאנ רעטנוא לטיּפַאק

 ,יץלַאז , טרָאװכוז עז (ןצלאפ החילמ

 "ידיי רעטלַא רעד ןיא תוכלמ ,ךלמ |
 ןדיי ןופ גנואיצַאב יד זיא עטכישעג רעש |

 טפַאשרעה רעשיטסיכרַאנָאפ רעד וצ

 ענעדישרַאפ ןיא ןדישרַאפ ןעוועג ,םרָאפ

 זדנוא טלייצרעד ך"נת רעד יװ ,ןטייצ

 ַא ןעוועג טלָאמעד זיא םיטפוש רפס ןיא

 ךלמ ןיא םהה םימיב. ןעוו טייצ עגנַאל

 ןדיי רעביא ןעוועג טינ זיא סע ,"לארשיב
 "יא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .גינעק ןייק
 יד ןופ רענייא טפַאשרעה יד ןעמונעגרעב
 -רעה סנעמעוו ,טפוש לטיט ןטימ ןדלעה
 השוריב ןעגנאגעגרעביא טינ זיא טפַאש

 -וצנייא וואורּפ ןטשרע םעד .רעדניק וצ

 -יפעג ןדיי ייב ,ךלמ ַא ,עיכרַאנָאמ ןריפ

 וכילמיו,) 'ט םיטפוש רפס ןיא רימ ןענ

 וואורּפ רעד ןוא ,'ךלמל ךלמיבא תא

 'א לאומש ןיא טשרע .ןעגנולעג טינ זיא
 ןבָאה ןדיי יד ןעוו זַא ,רימ ןעניפעג יז
 תומחלמ יד ךרוד טקירדעג טליפעג ךיז
 ןופ טגנַאלרַאפ ייז ןבָאה םיתשלּפ יד ןופ

 ונטפשל ךלמ ונל המוש. לאומש איבנ
 ,ךלמ ַא זדנוא רעביא ביג ,"םייוגה לככ
 ייב יו זדנוא רעביא ןשרעה לָאז רעכלעוו

 ךיוא טרעוו טרָאד .רעקלעפ ערעדנַא עלַא
 -עג ייז טָאה לאומש זַא ,טלייצרעד
 טגָאזעג ייז ןוא ןופרעד ןדערּפָא טוואורּפ
 ,קלָאפ'ס ןקיניײּפרַאפ ןלעװ םיכלמ יד זַא
 יד ןכַאמ .,תואובת עטסֶעב יד ןעמענוצ
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 קלָאפ'ס רעבָא ,טכענק רַאפ רעניואוונייא
 רעד ןוא ,ךלמ ַא סיואכרוד טלָאװעג טָאה

 ןיא ױזַא .לואש ןעוועג זיא ךלמ רעטשרע
 "עג ןדיי ייב הכולמ ןופ עיצוטיטסניא יד
 תיב ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ןעוו
 ,לארשי יכלמ ןוא הדוהי יכלמ יד ,ןושאר
 ינש תיב ןופ טייצ עסיוועג ַא ךיוא ןוא
 -בוטסירַא) םיאנומשח יד ןופ לייט ןופ
 זיא לודג ןנחוי סונקרוה ןופ ןוז ,סול
 שמוח ןיא .(ךלמ רעטשרע רעד ןעוועג
 סָאד טנָאמרעד ָאי טרעו ז"י םירבד

 ןרעװ סע ןוא ןדיי ייב ךלמ ַא ןריפנייא
 סָאװ תווצמ עסיוועג ךלמ םעד ןבעגעג
 ,ןקרעמַאב וצ זיא סע -- .ןָאט ףרַאד רע
 זיא הלואג רעשידיי ןופ לַאעדיא רעד זַא

 םישרדמ ,ארמג רעד ןיא רעטרע ליפ ןיא
 טימ ןדנוברַאפ םירפס ערעטעּפש ןוא
 טרעװ חישמ ןוא ,"דוד תיב תוכלמ,
 "חישמה ךלמ, סלַא טנכייצַאב ךיוא
 ."חישמ ,, ,"ךלמה דוד, רעטרעווכוז עז

 רעד ןופ ףירגַאב רעד םיִמָׁש תוכלמ
 "עק סלַא טָאג ןופ ,טפַאשרעה רעכעלטעג

 רעשידיי רעד ןיא זיא ,טלעוו רעד ןופ גינ

 יד ןופ טנַאקַאב גנוסאפיוא רעזעיגילער

 תומש ןיא ןיוש ןוא ,ןטייצ עטלַא רָאג
 טגָאזעג טרעוו םי ןופ הריש רעד ןיא ו"ט
 טעװ טָאג) "דעו םלועל ךולמי 'ה,, רעד
 ןופ לאעדיא רעד .(קיביײא ףיוא ןגינעק
 ,טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,םימש תוכלמ
 טעװ ךיירגינעק עכעלטעג סָאד ןעװ
 ןופ ןבעל סָאד ,טלעו רעד ןיא ןשרעה
 "עג טרעוו ,ךעלטעג ןייז טעװ ןשטנעמ
 טרָאװכוז עז) םיאיבנ יד ןיא טכארב
 תוכרב) דומלת .,הנשמ ןיא ,(?'חישמ,
 .(רעטרע ערעדנַא ןוא 'ב קרּפ

 "עג ןהכ ,םלש ןופ ךלמ קדצ יכלמ
 "ייז ןוחצנ ןכָאנ וניבא םהרבא טשטנעב

 (ד'י תישארב) םיכלמ 4 יד רעביא םענ
 ךלמ ןעוועג רע זיא ןעגנוניימ לייט טיול
 .?םילשורי, טרָאװכוז עז) םילשורי ןיא
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 םיאיבנ יד ןופ רפס רעטצעל םיכלמ
 ,םירפס 2 ןיא טלייטעגנייא ,םינושארה

 עטשרע סָאד !!ב םיכלמ ןוא 'א םיכלמ
 -ייוװַצ סָאד ןוא ךעלטיּפַאק 22 טָאה רפס

 ןרעוװ םיכלמ רפס ןיא .ךעלטיּפַאק 25 עט
 "שי-ץרא ןיא ןעגנוריסַאּפ יד טלייצרעד
 רעד ףיוא טָאה ךלמה דוד טניז ןופ לאר
 ,המלש ןוז ןייז ךלמ רַאפ טכַאמעג רעטלע
 ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי ןברח םעד זיב

 טרעװ סע ,ךלמה והיקדצ גינעק ןטצעל |

 המלש ןופ טייצ רעד ןגעוו טלייצרעד
 -ַאנ ;שדקמה תיב סָאד ןעיוב סָאד :ךלמה
 ךָאנ הכולמ רעד ןופ ןלייטעצ סָאד רעכ
 -ולמ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טיוט סהמלש

 "ךעד ןוא ,"לארשי ןוא "הדוהי, תוכ
 ןוא הדוהי יכלמ יד ןופ עטכישעג יד ךָאנ
 ןגעוו םירוּפס יד ךיוא יוװ לארשי יכלמ
 ױזַא ןוא ,עשילא ןוא והילא םיאיבנ יד
 בורח זיא לארשי תוכלמ סָאד זיב רדסכ
 גינעק ןטצעל ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג
 הדוהי תוכלמ סָאד ןוא ,הלא ןב עשוה
 סָאד ,ךלמה והיקדצ ןופ טייצ רעד ןיא
 ,םירפס ערעדנַא טנָאמרעד םיכלמ רפס
 ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז סע ןענאוו ןופ
 ייז ןשיווצ ,ןעגנוריסַאּפ יד ןגעו תועידי

 ןוא ,(א"י 'א םיכלמ) "המלש ירבד,
 עכלעו ,"לארשי יכלמל םימיה ירבד,
 יד ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זדנוא רַאפ ןענעז
 והימרי זַא ,טגָאז י"ט ארתב אבב ארמג
 .םיכלמ רפס םעד ןבירשעג טָאה איבנה

 ,"רדח., עז דמלמ

 סָאװ ,ןפָארטש יד ןופ רענייא תוקלמ
 ןָאט רַאפ ןדיי ייב לָאמַא ןעוועג ןענעז
 ןגָאלש ,"תוקלמ,, ןעוועג זיא ,הריבע ןַא

 םירבד שמוח ןיא .,ןקידניז םעד ּפעלק

 ןבעג ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו ה"כ
 רעד רעבָא ,("ונכי םיעברא,) ּפעלק 0
 -עגסױרַא קוסּפ ןבלעז ןופ טָאה דומלת
 תוכמ) 39 רָאנ ןבעג ףרַאד ןעמ זַא ,טנרעל
 יבייח רַאפ ןעמוקעג זיא תוקלמ ;(ב"כ
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 ןַא ןייז רבוע רַאפ טסייה סָאד ,ןיואל

 רעד ןיא זיא סע עכלעוו ףיוא ,הריבע
 ןיא .("ואל, עז,) ואל ַא ןַארַאפ הרות
 ,(ןיקולה ןה ולא ,'ג תוכמ) הנשמ רעד
 ףיוא ,תוריבע רַאפ ךיוא זַא טגָאזעג טרעוו
 -למ ךיוא טמוק ,תרכ טמוק סע עכלעוו
 וצ גהונ ךיז ןענעז ןדיי עמורפ --- ,תוק
 ,רוּפכ םוי ברע תוקלמ לוש ןיא ןגָאלש

 "עג טרעוו גייכ םירבד שמוח ןיא רוממ
 םג ,ה להקמ רזממ אבי אל; טגָאז
 ַא זַא ' 'ה להקב ול אבי אל ירישע רוד
 ,להק סטָאג ןיא ןעמוק טינ רָאט רזממ

 ןיא ןעמוק טינ לָאז רוד רעט10 ןייז ךיוא
 ,טשטייטעגסיוא טרעװ סָאד ,להק סטָאג
 ַא טימ ןבָאה הנותח טינ רָאט ןעמ זַא

 -ממ,, ןשטייט ארמג ןוא הנשמ יד .רזממ
 סָאװ ,דניק ַא ןעמ טניימ סָאד זַא ,"רז

 יד ןופ רענייא ןופ ןרָאװעג ןריובעג זיא
 רעדָא תרכ טמוק סע רעכלעוו רַאפ ,תוירע
 זיא סָאװ דניק ַא לשמל ,ףָארטש-טיױט
 -מערפ ַא טימ ןבעל ךרוד ןרָאװעג ןריובעג

 (שיא תשא) יורפ רעטארייהרַאפ רעד

 המודכו רעטסעװש רענעגייא ןַא טימ
 ןיא ארמג יד .('ד קרּפ תומבי הנשמ)
 -ןממ רהטמ ףסכ, טגָאז א"ע ןישודיק
 ןוא (םירזממ רהטמ זיא טלעג) "םיר
 ךרוד סָאװ טימרעד סָאד טשטייט י"שר
 ןוא טַאהעג הנותח םירזממ ןבָאה טלעג
 ןדיי ןשיוװצ ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ןענעז
 זַא ,טגָאז שמוח ףיוא ארזע ןבא רעד --
 "ףזממ, טרָאװ סָאד ןשטייט ערעדנַא
 ,'ט הירכז) 'ידודשאב רזממ בשיו, טיול

 סיוװעג ַא ןופ ןעמָאנ רעד ןייז לָאז סָאד

 -נַא ןוא באומ ,ןומע ןעמענ יד יו ,קלָאפ

 יערעד

 -רעד טרעװ ז"ט תומש שמוח ןיא ןֿמ
 ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי יד ןעוו זַא ,טלייצ

 טָאג טָאה ןסע וצ טַאהעג טינ ןוא רבדמ
 ןופ טיורב ןענגערּפָארַא,; טזָאלעג יז

 "שה ןב םחל םכל ריטממ יננה) ?למיה

 2090 גהנמ--רזממ

 ַא ןעועג זיא זיּפש עקיזָאד יד ;(םימ
 ,(?רופככ קד,) זייא ןיד יו ,ךאז עניד
 ןדעי ןבילקעג סָאד ןעבָאה ןדיי יד ןוא
 טַאהעג טָאה סע ןוא ,ןסעגעג ןֹוא גָאט
 יפצ יו ,שבדב תיחיּפצכ ןופ םעט םעד
 ַא סע ןבָאה ןדיי יד .קינָאה ןיא תיח

 המ רועדי אל, לייוו ,ןמ ןבעגעג ןעמָאנ
 סָאד סָאװ ,טסואוועג טינ ןבָאה ייז ,"אוה

 רָאי 40 ןסעגעג ןדיי יד ןֿבָאה סָאד ,זיא
 ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז זיב רבדמ ןיא
 לא םאוב דע, ז"ט תומש) לארשייץרא
 ןמ ןופ לזעלג ַא .(ןענכ ץרא הצק

 -ַאב ןסייהעג טָאג טָאה (ןמה תנצנצ ,)

 ערעטעּפש יד רַאפ קנעדנָא סלַא ןטלַאה
 ןלאפעג טינ ןמ רעד זיא תבש .תורוד

 ייוצ רַאפ ןלַאפעג רע זיא קיטיירפ רָאנ
 ןרעװו ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא .געט
 יד ,הדגא ירבד ליפ טכַארבעג ןמ ןגעוו

 זיא ןמ רעד זַא ,טגָאז 'ה תובא הנשמ

 ,תישארב ימי תשש ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב
 ה"ע אמוי ןיא .תושמשה ןיב תבש ברע
 ןופ ןסע סָאד רַאפ טנכערעג רע טרעוװו

 -רָאפ-ך"נת עטנרעלעג יד -- .םיכאלמ

 -נאהּפָא ליפ ןמ ןגעוו ןבירשעג ןבָאה רעש
 ַא ןיא סָאד זַא ,טלַאה סרעבע .,ןעגנולד
 רעד זיא ןוא "ונאמ,, טרָאװ שירצמ
 ףיא ארזע ןבא רעד .ויּפש שטייט
 יכלבה יויח ןופ גנוניימ יד טגנערב שמוח
 -עלריטַאנ ַא זיא סָאד זַא ,(יויח., עז)

 רבדמ ןיא טניפעג ןעמ סָאװ זייּפש עכ
 -קריוו ,"ןמ,, סע ןפור רעבַארַא יד ןוא
 ַא יניס רבדמ רעד ןיא טסקַאװ ךעל

 .?ענַאמ,, ןפור רעבַארַא יד סָאװ טכורפ
 "ורי ןיא טעטיסרעווינוא עשיאערבעה יד
 ןַא 1999 רָאי ןיא טקישעג טָאה םילש

 רבדמ ןיא עטנרעלעג ןופ עיצידעּפסקע
 -לוזער ןיא ;ןמ םעד ןשרָאפוצסיױא יניס

 .טנפערַאפ טלָאמעד ןענעז ןופרעד טַאט

 .ןעגנולדנַאהּפָא ייר ַא ןרָאװעג טכעל

 סָאװ ,גהנמ טרָאװ םעד טימ גהנמ
 'ב םיכלמ ,ך"נת ןיא ןיוש ךיז טניפעג
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 זיא סע ואוו ."אוהי גהנמכ גהנמהו, :וט
 ןיא ןעמ טניימ ,"גנוריפיוא, שטייט רעד
 -יפיוא ַאזַא ןבעל ןזעיגילער ןשידיי םעד
 זיא ןיד םעד טיול סָאװ ,ךַאז ַאזַא ,גנור

 רָאנ ,ןָאט וצ טעטכילפרַאפ טינ סע ןעמ
 ןרָאװעג טריפעגנייא ױזַא ןיוש זיא סע
 ,עלַא ייב יצ ייז ןופ לייט ייב ,ןדיי ייב

 הנשמ רעד ןיא ,ןָאט ָאי סע לָאז ןעמ זַא
 עכלעזַא ךס ַא טכַארבעג ןרעוו ארמג ןוא
 -ישרַאפ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיגהנמ
 אעיצמ אבב) ארמג יד ןוא ,רעטרע ענעד
 ןמ םדא הנשי לא םלועל,, טגָאז (ו"פ
 שרעדנַא טינ ךיז לָאז שטנעמ ַא ,"גהנמה
 -לשורי רעד ;זיא גהנמ רעד יװ ןריפיוא
 לטבמ גהנמה, טגָאז ב"י קרּפ תומבי ימ
 ;ןיד ַא לטבמ זיא גהנמ רעד) ''הכלה

 ,םיניד ךס ַא ןַארַאפ ןענעז ךורע ןחלש ןיא
 רעד ןוא ,םיגהנמ ףיוא ךיז טציטש סָאװ
 ענייז ןיא (סילרעסיא השמ יבר) א"מר
 טפָא ךיז טצונַאב ךורע ןחלש םוצ תוהגה

 רעדָא ,"ןיגהונ ןכו, קורדסיוא ןטימ
 ,"גהנמ רעד זיא ױזַא,) "ןכ ןיגהונ ןיאו,
 -נמ רעד יױזַא טינ זיא סע ןוא, רעדָא
 ערעייז ןיא ןעגנערב םינושאר יד -("גה
 ןענעז טנַאקַאב .םיגהנמ ךס ַא םירפס
 קיזיא יבר ןופ "?םיגהנמ,, םירפס יד

 ל"ירהמ ןופ ןוא ('יאנריט, עז) אנריט
 -גמה ירוקמ,, עז ;?ןילומ יולה בקעי, עז)
 ,ןאזיוועל ןופ ?םיגה

 (ה"ל תומש שמוח) ןכשמ ןיא הרונמ
 הרונמ ַא ןעוװעג זיא שדקמה תיב ןוא
 תיב םעד ןטכײלַאב םוצ סרענערב 7 טימ
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד ;שדקמה
 ןעוו ןוא ,שדקמה תיב ןיא םילכ עקילייה
 סוטיט רעריפ-רעטילימ רעשימיור רעד
 טזָאלעג ןוא םילשורי טכאמעג בורח טָאה
 -ףמואירט-סוטיט ןייז ףיוא ןצירקסיוא
 -תיב יד ןופ דליב סָאד םיֹור ןיא ןגיוב
 ךיוא ייז ןשיווצ ןַארַאפ זיא םילכ-שדקמה
 -טמ עשידיי עטלַא לייט ףיוא ;הרונמ יד
 סָאד ןַארַאפ זיא םיאנומשח יד ןופ תועב
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 ןעמ סָאװ רעדליב יד ףיוא ;דליב-הרונמ
 -ידיי ענעבָארגעגסױא ןיא ןענופעג טָאה
 ךיוא ןעמ טעז לארשי-ץרא ןיא ןלוש עש
 יד ןופ הרונמ ענרענייטש ןייא ;תורונמ
 "ץרא ןיא ןענופעג ןעמ טָאה ןטייצ עטלַא
 ,לארשי

 "החנמ,, טסייה שיאערבעה ןיא החנמ
 ,טייקכעלנעזרעּפ רערעכעה ַא וצ הנתמ ַא
 -.סיוא הנתמ רעד טימ ליוו ןעמ ןעמעוו
 ב"ל תישארב שמוח ןיא ;גנורערַאפ ןקירד
 .טסייה ןוא ושע וצ הנתמ ַא בקעי טקיש
 החולש איה החנמ; ןגָאז םיחילש יד
 יד החנמ ןרָאװעג זיא ןופרעד ;"ינודאל
 ןיק ייב ?ןברק, ַא רַאפ גנונעכיײצַאב

 זַא טגָאזעג טרעוװ 'ד תישארב שמוח ןיא

 ןברק ַא ," 'הל החנמ,, טגנערבעג טָאה רע
 טָאה שדקמה תיב םייב רעטעּפש ;טָאג וצ
 סָאװ ןברק ןדעי "החנמ,, ןפורעגנָא ןעמ
 -עבעל ןייק ןופ טינ טכַארבעג טָאה ןעמ
 ןבָאה סנטסיימ ;לעמ ןופ רָאנ ,ךאז עקיד
 ןעמ ןוא ,ןשטנעמ עמירָא טכַארבעג סָאד
 ."ינע תחנמ.. ןפורעג רעטעּפש סע טָאה

 ןעמ סָאװ הלפתירעד ןופ ןעמָאנ החנמ
 תוכרב) ארמג יד ;טכַאנרַאפ טנוװַאד
 ןקתמ טָאה וניבא קחצי זַא ,טגָאז (ו"כ
 -ההנמ יד :החנמ ןענעװַאד סָאד ןעוועג

 ןוא תילט ַא ןָא טנוואדעג טרעוװ הלפת |

 ,הרשע :הנומש ,ירשא ןופ טײטשַאב
 ןוא םיבוט-םימי ,םיתבש ץוחא) ןונחת
 תבש  ;ונילע ןוא (םיבוט-םימי עבלַאה
 "ןויצל אבו, ךיוא ירשא ךָאנ ןעמ טגָאז
 "רע יד הרות רפס ןיא טנעייל ןעמ ןוא

 "וק רעד ןופ הרדס רעד ןופ השרּפ עטש
 ןעמ טנעייל תינעת ַא ןיא ;ךָאװ רעדנעמ

 החנמ ןענעװַאד ןופ ןמז רעד ;"לחיו,

 "ןוז זיב גָאטײב 12 ךָאנ בלַאה ןופ זיא

 החנמ ןענעװַאד ןופ טייצ יד ;גנַאגרעטנוא
 ןיא ,ןלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא טרעוו
 סָאװ ,טייצ רעד ןופ טפלעה רעטשרע רעד

  "ליווצ רעד ןוא ,"הלורג החנמ,, טסייה
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 -עג ןענעז סע ;הנטק החנמ ,טפלעה רעט
 טגעלפעג ןבָאה סָאװ ןדיי עמורפ ןעוו
 הנטק ןוא הלודג ,תוחנמ ייווצ ןענעװַאד

 עז -- ,(ד'לר םייח חרוא ךורע ןחלוש)
 "הרשע הנומש,,/ ,"ןענעװַאד,, רעטרעווכוז

 -דק רדס ןיא תוינשמ אתכסמ תוחנמ
 -ַאב ילבב ארמג ןוא אתפסות טָאה םיש
 -יד יד טלדנַאהַאב ,םיקרּפ 13 ןופ טייטש

 "נָא לייט ךיוא ןוא ,החנמ ןברק ןופ םינ
 ,(תיציצ) םיניד ערעד

 - תוכלמ ןיא ךלמ ,ידג ןופ ןוז רעד םחנמ
 -עלנייוועג רעד רַאפ 754 -- 743 לארשי
 -עג דרומ טָאה רע ;גנונעכערטייצ רעכ
 ןוא טיוטעג םיא ןוא םולש ךלמ ןיא ןעוו

 טָאה רע ;טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג
 ךלמ םייב טלעג טימ טפיוקעגסיוא ךיז

 ,("ט 'ב םיכלמ) רושא

 .ילבא, עז ןייז-לבא-םחנמ

 "בא, עז בא םחנמ

 עינַאּפש ןיא טבעלעג) קורס ןב םחנמ
 רעשיאערבעה (טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא
 -ףעו ןטשרע ןופ רבחמ .רעקיטַאמארג
 -לכ-קודקד ךיוא ןוא ך"נת םוצ ךונרעט
 טרעװ רע ;"תרבחמ,, ןעמָאנ ןטימ םיל
 ףױא י"שר שוריּפ ןיא טנָאמרעד טפָא
 טימ תוקולחמ טַאהעג טָאה רע :;הרות

 רענעי ןיא רעקיטַאמארג ןטייווצ םעד
 ,טרבל ןב שנוד טייצ

 קטבעטיוו ןופ לדנעמ םחנמ
 -ידיסח ;(1188 הירבט ןיא ןברָאטשעג)
 דיגמ רעב 'ר יבר ןופ דימלת ,יבר רעש

 "ויל ןופ רעדנירג ןופ יבר ;שטירזעמ ןופ
 ;ןמלז רואינש יבר ,תודיסח רעשטיװַאב
 ;1/// ףךרעל לארושי:ץרא ןייק קעװַא

 ףוס םוצ ;"ץראה ירּפ, רפס ןופ רבחמ
 ;לארשייץרא ןגעוז ווירב
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 עג קצַאק ןופ לדנעמ םחנמ
 ןיא יבר רעשידיסח ,(1859 ןברָאטש

 ףעטלַא רעד ,, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ,ןליוּפ

 יבר ןופ דימלת ןעוועג ;"יבר רעקצָאק

 ןוא עכסישּפ ןופ (שודקה דיי) קחצי בקעי

 "עג ;עכסישּפ ןופ םנוב החמש יבר ןופ

 "יטּפ רעד ךָאנ 1827 רָאי ןיא יבר ןרָאװ

 סָאד טריפעג :סנוב החמש יבר ןופ הר

 גתוקמע ןוא טייקפרַאש טימ תודיסח

 -בד ענייז ;הריקח ןיא ךיוא ןעוועג קסוע

 -םיט טימ סיוא ךיז ןענעכייצ הרות יד

 "וצ-גָאטיירפ ַא ןיא 1840 רָאי ןיא ;טייק

 ןעמוקעגרָאפ ןריפ שיט םייב זיא טכַאנ

 ;לדנעמ 'ר יבר םעד טימ גנוריסַאּפ ַא

 טיירּפשראפ ןכָאה קצָאק ןופ םידגנתמ לייט

 יד ןשָאלעגסיוא ןבָאה ייז זא ,ןגנאלק

 ?ןייד תילו ןיד תיל,, זַא טגָאזעג ןוא טכיל

 ;ןרָאװעג טנקײלעגּפָא ןענעז ןעגנאלק יד

 "ןַאפ ךיז לדנעמ יבר טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 ןעמונעגפיוא ןטלעז ,רדח ןייז ןיא ןסָאלש

 ןברָאטשעג ויא רע :םידיסח םלוע םעד

 -עג ןענעז םידיסח ענייז ;ט"ירת רָאי ןיא

 ישודח,) רעטלַא ריאמ קחצי יבר ןעוו

 עציבשזיא ןופ ףסוי יכדרמ יבר ,(ם"ירה

 ךָאנ דלַאב קצָאק ןופ קעװַא זיא רעכלעוו)
 "וצ-קיטיירפ גנוריסַאּפ רעטנָאמרעד רעד
 ןוא (ךיז רַאפ יבר ןרָאװעג ןוא סטכַאנ

 רעד ןוא יבר רעקצָאק ןגעוו -- יערעדנַא

 -סטכַאנוצ-קיטיירפ רעד ןופ שינמייחעג

 ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא גנוריסַאּפ
 עמעט סלַא ןעמונעג סָאד טָאה ושָאטַאּפָא

 ?'רעדלעוו עשיליוּפ ןיא ,, ןַאמָאר ןייז רַאפ

 ןייז ןיא תודיסח רעקצָאק טרירַאב ׁשַא

 טָאה םילשורי ןיא ירא-רוג {"דיי-םילהת
 יברה;, שיאערבעה ןיא ןבעגעגסיױרַא

 -צָאק ןופ רעטרעוו עשידיסח יד ;'קצוקמ

 -וצ םיתמר, ןיא ךיז ןעניפעג יבר רעק
 ףיוא רעווָאניש לאומש יבר ןופ) ?םיפ

 ןוא "תושדח תואלפנ, ,("והילא אנת;

 ."שדוק יפרש חיש,
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 -עג) ןואנַאמיר ןופ לדנעמ םחנמ
 "אג ןיא יבר רעשידיסח ,(1819 ןברָאטש
 ןופ ךלמילא 'ר יבר ןופ דימלת ,עיציל
 ןייז {"'םחנמ ירבד, ןופ רבחמ ;קסנעשזיל
 ןופ ץיוורוה ילתפנ יבר ןעוועג זיא דימלת
 ןבירשעג טָאה םיא ןגעװ -- .ץישּפאר
 -ןמ תראפת, ראהלעמאק עיפארגָאיב ַא
 ."םח

 טרָאװ סָאד זיא שיאערבעה ףיוא ןינמ
 רעד זיא רעלוּפָאּפ {'לָאצ, שטייט רעד
 10 ןופ לָאצ רעד רַאפ "ןינמ,, קורדסיוא
 ,רָאא 13 ןופ רעטלע ,רענעמ ,ןשטנעמ
 -כרוד ןענָאק וצ ידכ קיטונ זיא סָאװ
 יוװ ,רוביצב ןכַאז עזעיגילער עסיוועג ןריפ
 טימ ןשטנעב ,ןינמ טימ ןענעװַאד לשמל
 ךיז טניפעג ןינמ קורדסיוא רעד ;ןינמ
 םילבא ןיא,;) ג"כ הליגמ ארמג רעד ןיא
 ,("ןינמה ןמ

 ןריובעג ,ףסוי ןופ ןוז רעטסטלע הׂשנמ
 וניבא בקעי ;א"מ תישארב) םירצמ ןיא
 ,םירפא ןוא השנמ ,ןיז ייווצ ספסוי טָאה
 ,רעדניק ענעגייא ענייז רַאפ טנעקרענַא
 םירפא ןוא השנמ ןענעז םורַא ױזַא ןוא
 יב םיטבש ערעדנוזַאב ייווצ ןרָאװעג
 ַא טַאהעג טָאה השנמ טבש רעד דיי
 ןכעלטנגייא ןיא דנַאל ןייז ןופ טפלעה
 יד ןוא ,ןדרי םוצ ברעמ ןיא ,לארשי-ץרא
 ןיא (השנמ טבש יצח) טפלעה עטייווצ
 לייט ַא ןדריה רבע ןיא ,ןדרי ןופ חרזמ
 -נמ ןשיווצ ;('ג םירבד) ןשב ,דעלג ןופ
 ןפמַאק ןעמוקעגרָאפ ןענעז םירפא ןוא הש
 ןרוּפש ;:לארשי ןיא טפַאשרעה רעד ןגעוו
 ןיא רימ ןעניפעג ןפמַאק עקיזָאד יד ןופ
 -עג טָאה רעכלעוו ,ןועדג טפוש ןופ רוּפס
 סע ןכלעוו ןגעק ןוא השנמ ןופ טמַאטש
 םירפא ינב יד ןפמעק טלָאװעג ןבָאה
 דנַאטשפיוא םעד ןיא ךיוא ;'ח םיטפוש)
 ןעגנוניימ לייט טיול) ישמנ ןב אוהי ןופ
 רעד ןגעק ("ישנמ ןב. סָאװ עבלעז סָאד
 ,('ט 'ב םיכלמ) באחא ןופ עיטסַאניד
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 -והי ןופ ךלמ ,והיקזח ןופ ןוז ,השנמ
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ 698 -- 699) הד
 א"כ 'ב םיכלמ רפס ןיא ;(גנונעכערטייצ
 ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוו
 טסנידנצעג טריפעגנייא ,ךלמ רעקידניז
 םגו) ןשטנעמ עקידלושמוא טיוטעג ןוא
 גיל 'ב םימיה ירבד ןיא ;"ךפש יקנ םד
 טָאה רושא ךלמ רעד זַא ,טלייצרעד טרעוו
 טדימשעג טריפעגקעוװַא ןוא טגיזַאב םיא
 השנמ טָאה טרָאד :לבב ןייק ןטייק ןיא
 ,טָאג וצ ןעוועג ללּפתמ ןוא ןָאטעג הבושת
 הליפת ןייז וצ טרעהעגוצ טָאה טָאג ןוא
 ,םילשורי ןייק טכַארבעגקירוצ םיא ןוא
 יד טפַאשעגּפָא קירוצ טָאה השנמ ואוו
 ט"מ תומבי ארמג יד :!טסנידנצעג
 טָאה השנמ זַא ,עיצידארט ַא טגנערב
 הדגא עקיזָאד יד :איבנה היעשי טיוטעג
 "ורחא םיבותכ , יד ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא
 ,"םינ

 ןיא 1881 --1767) עיליא ןופ השנמ
 ןוא ןדמל ,(ענליו ןופ טנגעג ,עיליא
 יפלא, ,"רבד רשפ, ןופ רבחמ :רקוח
 ףױוא ךיוא יחד אמס; ."השנמ
 טשטייטעגניא ?שדוקה לקש, ,(שידיי
 ;ארמג יד יװ טינ תוינשמ ענעדישרַאּפ
 ןטערטעגסױהַא :הלכשה ןופ רעגנעהנָא
 -ַאב רעטכעלש רעייז רַאפ םיריבג ןגעק
 ,טײלמערָא וצ גנואיצ

 ןיא 1657--1604 לארׂשי ןב השנמ
 ,רעשרָאפ ,םירפס ןופ רבחמ ,בר ,(דנַאלָאה
 ןופ טמַאטשעג :רעוט-ללכ ,רעקיטילָאּפ
 -רעטסמַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד :םיסונַא
 ןיא טייצ עסיוועג ַא טגנערברַאפ ;םַאד
 -רעטסמַא ןיא קירוצ רעכַאנ :עיליזארב
 ןטמירַאב ןטימ טעדניירפַאב ןעוועג ;םאד
 -טסירק ערעדנא ןוא טנַארבמער רעלָאמ
 ןיא טימַאב ךיז :ןטייקכעלנעזרעּפ עכעל
 ,לעוומארק רָאטקעטָארּפ םייב דנַאלגנע
 / -ַאב וצ ןביולרעד קירוצ ןדיי לָאז ןעמ זַא
 "ןוניימ טיול ןוא ,דנַאלגנע ןיא ךיז ןצעז
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 "יזָאד ענייז ןבָאה רעקירָאטסיה ןופ ןעג
 ענייז ;גנוקריוו ַא טַאהעג ןעגנואימַאב עק
 "ימ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו) םירפס

 -אל ןוא שיזעגוטרָאּפ ,עינַאּפש ןיא סנטס

 ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז רָאנ ,ןייט
 "לארשי הוקמ,, ןענעז (שיאערבעה ןיא
 רעד ןוא םיטבשה תרשע יד ןגעוו תוריקח
 ןיא רענאידניא יד זַא ,טביולגעג ,הלואג
 ,םיטבשה תרשע יד ןופ ןענעז עקירעמַא
 רעד ןופ גנוקידייטרַאפ) "לארשי תצושת,
 ,(קלָאפ ןשידיי ןופ ןוא הנומא רעשידיי
 -שה ,המשנ רעד רעביא) "םייח תמשנ;;
 ךיא ןוא "םולש השוע, ,(שפנה תרא

 ןיא תוריתס יד ןרעפטנערַאפ וצ רפס ַא
 ךיוא זיא לארשי ןב השנמ יבר ;ך"נת
 רעטשרע רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג
 םַאדרעטסמַא .ןיא יירעקורד רעשידיי

 טקורדעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,(169/)
 .םירפס ערעדנַא ןוא תוינשמ ,רודיס םעד

 ןעמ טָאה "רוסמ,, טרָאװ ןטימ רוסמ
 -ַאב םירפס עזעיגילער עשידיי יד ןיא

 -גייא טרסמעג טָאה סָאװ ,םענייא טנכייצ
 ןדיי עלַא רעדָא תולהק רעדָא ןדיי ענלצ
 טימרעד ןוא ןעגנוריגער עדמערפ רַאפ
 -שה שאר ארמג יד ;ןדיי סטכעלש ןָאטעג
 לָאמנייק ןלעװ םירסומ זַא טגָאז ז"י הנ
 ןיא ארמג יד :;םונהיג ןופ סױרַא טינ
 טמוק םירסומ זַא טלַאה ו"כ הרז הדובע
 אישנ ןופ טייצ רעד ןיא ;ףָארטש-טיוט

 -נוהרָאי רעט1) הנבי ןיא לאילמג ןבר
 רעד ןיא ןעוועג ןקתמ ןעמ טָאה (טרעד
 -לק ערעדנוזַאב ַא הרשע הנומש הליפת

 -עג ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,הליפת-הל
 לא םינישלמלו,, ,םירסומ יד ןגעק טדנעוו
 עינַאּפש ןיא ;(ח"כ תוכרב) ?הוקת יהת
 ןטילעג ליפ ןדיי ןבָאה רעטלַאלטימ ןיא
 טָאה ןעמ עכלעוו ,םירסומ עשידיי ןופ
 זיא טרָאװ סָאד) "םינישלמ,, ןפורעג

 שיזעגוטרָאּפ ןוא שינַאּפש ןיא ןײירַא
 ןלַאפ ןעוװעג ןענעז סע ןוא ("ןיסלַאמ,,

 טיוטעג ךעלקריוו םירסומ טָאה ןעמ ןעוו

 -ַאּפש יד "לארׂשי ימי ירבד, ץערג עז)

 רעדענעל ערעדנַא ןיא ךיוא ;(עכַאּפע עשינ
 ןטייצ יד ןיא דנאלסור ןיא סרעדנוזאב

 ןטילעג תולהק עשידיי ןבָאה ןרַאצ יד ןופ
 ןענעז לײט עכלעוו ןופ ,םירסומ ןופ
 -עג ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךעלקריוו
 עשירָאטסיה סגרובזניג לואש עז) םייה
 ,(דנַאלסור ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו ןטפירש

 -רעביא) "הרוסמ,, טרָאװ סָאד הרוסמ
 רעד זיא ,'תרוסמ, ךיוא ,(גנורעפיל
 וצ טצונַאב טרעו :;עיצידארט שטייט

 -רעמַאב עלענאיצידארט יד ןענעכיײצַאב
 "יא ןטייצ עטלַא טניז ןענעז סָאװ ןעגנוק

 "רעוו ןגעוו רוד וצ רוד ןופ ןעגנאגעגרעב
 -עג ןרעוו ייז ױזַא יו ,ך"נת ןיא רעט
 ענעי ןופ טמַאטשעג טָאה סָאד .ןזעל

 ךַארּפש עשיאערבעה יד ןעוו ,ןטייצ עטלַא
 ךס ַא ןוא ,תודוקנ ןייק טַאהעג טינ טָאה

 ןרעװ ןזעלעג טנָאקעג ןבָאה רעטרעוו
 ןבעגעגרעביא טָאה הרוסמ יד ;ןדישרַאפ
 -לעז סָאד .ןזעל ייז ףרַאד ןעמ ױזַא יו

 רעטרעוו ךס ַא טימ ןעוועג ךיוא זיא עב
 שרעדנַא ןועלעג ןרעװ סָאװ ,ך"נת ןיא
 "ירק,) שרעדנַא ייז טביירש ןעמ ןוא
 ןעועג זיא הרוסמ יד ,('ביתכ, ןוא
 תובא) הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש
 ארמג יד ןוא ,("הרותל גייס תרוסמ,, 'ג

 "תרוסמ, ןופ ?ארקמ,, טדיישרעטנוא
 -פיוא ;(רעטרע ערעדנא ןוא ז"ל םיחבז)

 ןעגנוקרעמַאב-הרוסמ עלַא יד ןבירשעג
 -ךוקינ ןוא םיקדקדמ עטשרע יד ןבָאה
 ןיא לבב ןוא לארשי-ץרא ןיא רעריפ-נייא
 טלָאמעד ןופ ;טרעדנוהרָאי ןט8 ןוא ןט7
 םירפס ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןָא
 יד טנַאקַאב ןיא סע ;"הרוסמ,, ןגעוו
 סא טנכער סָאװ ,"הלודג הרוסמ,

 -רַאפ ןופ עיצאקיפיסַאלק יד ךעלריטסיוא
 -וסמ,, יד ןוא ,ך"נת ןיא רעטרעוו ענעדיש
 -אלק עקיזָאד יד טיג סָאװ "הנטק הר
 טקורדעג ןענעז ייז ;רוציקב עיצַאקיפיס
 "וסמ עטסטלע סָאד ;ך"נת טימ ןעמַאזוצ
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 הלכא,, רעד זיא ,ןבָאה רימ סָאװ רפס-הר
 ןגעוו םירפס עטסקיטכיוו יד --- ."הלכאו
 "וסמ,, רוחב והילא יבר ןופ ןענעז הרוסמ
 "יש תחנמ,, יצרונ ןופ ןוא "תרוסמה תר
 ."קודקד; עז --

 "לובג תגשה, ןייז-לובנ ניסמ

 ."םשה שודק, צז שפנ תריסמ

 -שמ ןופ לייט ַא ןופ ןעמָאנ אתכסמ
 לשמל יו ,ארמג ןוא אתפסות .,תוינ
 -ָאנ רעד ;ערעדנַא ןוא "תוכרב אתכסמ,

 ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו ןעמ
 עסיורג יד ץוחַא ;(ערעדנַא ןוא 'ג תבש)
 קורד ןיא ןבעגעגוצ ןַארַאפ ןענעז תותכסמ
 עניילק ךיוא ןירדהנס אתכסמ ףוס םוצ
 ."דומלת,, עז -- .(תונטק) תותכסמ

 תוכרב ארמג רעד ןיא הררס ריבעמ
 םדא םילשי םלועל ,, טגָאזעג טרעוו 'ח
 דחאו ארקמ םינש רובצה סע ויתוישרּפ

 "רּפ יד ןקידנערַאפ לָאז רעדעי ,"םוגרת
 טנעיײל ןעמ יו יױזַא שמוח ןופ תויש
 ,ךָאװו עדעי הרות רפס רעד ןיא רובצב
 ןיא שמוח ןופ קוסּפ םעד ןגָאז לָאמ ייווצ
 ןגָאז לָאמנייא ןוא ,לאניגירָא ןשיאערבעה
 רעד זיא ןופרעד .קוסּפ ןופ םוגרת םעד

 -רעדניא תבש רעדָא קיטיירפ ןדעי גהנמ
 . טסייה סָאד ,ןייז וצ "הרדס ריבעמ,, ירפ

 יד ןופ ןוגינ םעד טימ ,ּפָארט ןטימ ןגָאז

 ייוצ ךָאו רעד ןופ הרדס יד ,םימעט

 ,םוגרת םעד לָאמנייא ןוא קוסּפ ןדעי לָאמ

 י"הרותה תאירק,, ,"םימעט., עז --

 זַא ןעז וצ זיא ךינת ןופ ןיצידעמ
 יב ןעוועג ןענעז ןטייצ עטלַא יד ןיא
 ןופ םיריוטקָאד לארשי-ץרא ןיא ןדיי יד
 טגָאזעג טרעוו אסא ךלמ םייב ,ןיצידעמ
 רע טָאה ןרָאװעג קנארק זיא רע ןעוו זַא
 "יה ירבד) ?םיאפור,, ייב טלייהעג ךיז
 א"כ תומש שמוח ןיא ;ח"ט 'ב םימ
 ַא ןגעו קורדסיוא רעד טכַארבעג טרעוו

 500 ןיצידעמ---לובג גיסמ

 לָאז ןעמ ןוא ,"אּפרי אפרו, ןטעדנואוורַאפ

 ןוא הנשמ ןופ טייצ רעד ןיא ,ןלייה םיא

 עשידיי ןופ ןעמענ טנָאמרעד ןרעוו ארמג
 לאומש .,אפורה סודות יוװ ,םיריוטקָאד

 יבר ,(ז"טק אעיצמ אבב) ארומא רעד

 רעד ןיא .ערעדנַא ןוא ('ז ןילוח) אנינח

 לייט טכַארבעג ןרעװ ארמג ןוא הנשמ

 רעד ךרוד ךיוא ןרעו סָאװ ,תואופר

 "כיר סלַא טכארטַאב ןיצידעמ רענועדָאמ

 ,טגָאז ז"י ןירדהנס ןיא ארמג יד .עקיט

 ןיא ןעניואוו טינרָאט םכח דימלת ַא זַא
 ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע ואוו טָאטש ַא
 "עג עסיוועג ןַארַאפ ןענעז סע .,רעטקָאד
 ארמג ןוא ך"נת ןיא גנוניימ עוויטַאג

 קוסּפ ןטנָאמרעד ןיא ;םיריוטקָאד ןגעוו

 -רַאפ רעד טכַאמעג טרעוו ךלמה אסא ןופ

 ןטעבעג טינ טָאה רע סָאװרַאפ ףרואוו

 ,םיריױטקָאד ייב ךיז טלייהעג רָאנ טָאג

 ארמג רעד ןיא רמאמ רעד זיא טנַאקַאב

 "םונהיגל םיאפורבש בוט, ב"פ ןישודיק

 טעװ םיריױטקָאד יד ןופ רעטסעב רעד)

 'ס תוכרב ןיא רעבָא ,(םונהיג ןיא ןייג

 אי ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו

 הנתינש ןאכמ,) רָאטקָאד םייב ןלייה

 'י תוכרב ןיא ;('תואפרל םיאפורל תושר
 ַא ןעװעג זיא סע זַא טלייצרעד טרעוו
 ןענעז רעטלאלטימ ןיא ,"תואופר רפס,
 -ידעמ רעד ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןדיי
 ,רעדנעל עלא ןיא טפַאשנסיװ רעשיניצ
 ןטייקכעלגעזרעּפ עשידיי ענהעזעגנָא ןוא
 ןיא םיריוטקָאד עטמירַאב ןעוועג ןענעז
 יו ,ןפיוה עכעלגינעק ןוא עכעלטשריפ
 יײז :;ערעדנַא ןוא ם"במר רעד ,לשמל

 "עמ רעביא קרעוו ןבירשעג ךיוא ןבָאה
 רעד ןיא ,טייצ רעינ רעד ןיא .,ןיציד
 ןדיי ןבָאה ,גנושרָאפ:ןיצידעמ רענרעדָאמ
 ןופ לייט ןוא ,לײטנַא ןסיורג ַא ןעמונעג
 -גוקעדטנַא עקיטכיו טכַאמעג ןבָאה ייז
 ןוא דיורפ ,ךילרע ,ןַאמרעסַאװ יו ,ןעג

 -נָא ןופ המישר ערעגנעל ַא -- .ערעדנַא

 -ןיצידעמ ןוא םיריױטקָאד ןדיי ענעעזעג



 502 השמ ,ןָאסלדנעמ---םעדעמ 501

 סדלעפנעשרעג ןיא ןַארַאפ זיא רעשרָאפ

 "סנעייס ןיא ושוד יהד, ךוב שילגנע
 "עמ רעד ןגעוו עיפארגָאילביב ַא ;(1984)

 ןַארַאפ זיא דומלת ןוא ך"נת ןיא ןיציד
 ."ידעמ רעביא ןטפירש,, סרעדיינשנייטש

 "דומלת ןוא לביב ןיא ןיצ צז ;(שטייד)

 ןַאמלרעּפ השמ ןופ ''האופר שרדמ,, ךיוא
 יו (ארמג רעד ןיא תואופר יד ןגעוו)

 ,"האופרל םיחנומה רפס,, סאיזמ ךיוא

 -סור ןיא 1879) ריֿמידַאלװ ,םעדעמ
 -טפירש .(עקירעמַא ןיא 1928 --- דנַאל

 -יפ רעשיטסילאיצָאס-שידיי ןוא רעלעטש
 "עג ;"דנוב,, ןופ רעריפ רענעעזעגנָא ,רער
 -וצ רעכַאנ רָאנ .טדמשעג דניק סלַא ןעוו

 -רַא ליפ ןבירשעג ;דיי ַא ןרָאװעג קיר
 ןוא ןעגנוטייצ-"דנוב, יד ןיא ןעלקיט
 ,עיפארגאיבָאטיױא .,"תונורכז,, ,ןלאנרושז
 ."ןאקיסקעל,, סנזייר ןיא םיטרּפ

 ,תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ הליעמ
 "יג ימלשורי) ילבב ארמג ןוא אתפסות
 ,םיקרּפ 6 טָאה ,םישדק רדס ןיא (ָאט
 ןיא ןייזלעומ ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב
 טָאה רענייא ןעװ טסייה סָאד ,םישדק
 שידקמ טָאה ןעמ סָאװ ,ןכאז ןופ האנה
 .שדקמה תיב ןרָאפ טָאג וצ ןעוועג

 -- 1868) רערפלַא ,טעשטלעמ
 ,(?דנָאמ,, ןסייהעג רעירפ) דרָאל ,(0
 "עג ,דנאלגנע ןיא טסיסנַאניפ רענעעזעגנָא
 ןופ רעריפ ;רעטסינימ רעשילגנע ןעוו

 ןשידי םעד ןופ טנעדיזערּפ ,םזינויצ
 "ָאנ ןייז ףיוא ;עּפָאריײא רַאפ טַאר-ץנעגַא
 -לת,, לארשייץרא ןיא עינָאלָאק .יד ןעמ
 ."דנומ

 תינעת) ארמג ןוא הנשמ יד תורמעמ
 תיב ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,טגָאז (ז"כ
 עלַא זַא טריפעגנייא ןעוושג זיא שדקמה

 24 ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןענעז ןדיי
 6 א ןעװעג ןזיא לייט ןדעי ןופ ןוא ,ןלייט

 סָאװו ,טפאשרעהעטשרָאֿפ ַא ,"דמעמ,
 םינינע יד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה
 ןעמוקעג זיא סע ןעוו .שדקמה תיב ןופ
 וצ דמעמ ַא ןופ טייצ עטמיטשַאב יד
 תיב ןופ םינינע יד טימ ךיז ןעמענרַאפ
 דמעמ ןקיזָאד ןופ ןדיי יד ןבָאה ,שדקמה
 ןוא ןעוועג ללּפתמ ןוא ,םיתינעת טסאפעג
 ארמג יד .,שמוח ןופ םיקוסּפ טניילעק
 (תינעת ןיא טרָאד ךיוא ןוא א"ל הליגמ)
 "תודמעמ רדס,, םעד ןגָאז סָאד זַא ,טגָאז

 תיב ןופ ןברח ןכָאנ ךיוא ןבילבעג זיא
 ןגָאז וצ תודמעמ עקיזָאד יד וצ ,שדקמה

 רודיס ןיא רעטעּפש ןענעז גָאט ןדעי
 ןבעגעגוצ (ערעדנַא ןוא ןואג םרמע בר ןופ
 דימת אתכסמ רעד ןופ םיקרּפ ןרָאװעג

 -עג ןענעז ייז .תוישרפ ערעדנַא ןוא
 ןכָאנ םירודיס יד ןופ ףוס םוצ טקורד

 ערעסערג ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ,םילהת

 ןדעי רַאפ ןבעג סָאװ ,תודמעמ םירדס
 ןופ לייט ַא ,הרדס רעד ןופ השרּפ ַא גָאט

 "טע ,תוינשמ קרּפ ַא ,הרטפה ךָאװ רעד
 -עדישרַאפ ןופ םיטוקיל ,רהז ,ארמג סָאװ
 (ערעדנַא ןוא םידרח) םירפס רסומ ענ
 -רשיל קח, טסייה גנולמַאז עקיזָאד יד
 שידיי ןיא סע ןעמ טפור רוציק ןיא ,"לא
 רעשידיי טימ ךיוא טקורדעג ;'ל'קח;
 ,גנוצעזרעביא

 ןטייקכעלנעזרעּפ ייר ַא ןגעװ לדנעמ
 -םוז עז לדנעמ ןעמָאנ ןטימ טנאקַאב

 ."םחנמ,, טרָאװ

 1786 -- 1799) הׂשמ ,ןָאסלעדנעמ
 רעטנרעלעג ןוא ףָאזָאליפ ,(ןילרעב ןיא
 "עטשטפירש רעשטייד ,לארשי תמכח ןיא
 ךיוא ןדיי ייב טנַאקַאב ,רעקנעד ןוא רעל

 זיא רע לייו ,רעסעד השמ ןעמָאנ ןטימ
 טָאטש רעשטייד רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 ךיוא טנַאקַאב םיליכשמ יד ייב ;יוסעד

 ךיוא ,"יוסעד השמ יבר, ,"ד"מר, סלַא

 יבר) ן"מבמר ,(ןָאסלדנעמ) םחנמ ןב

 ןופ םעניא טמענרַאפ ;(םחנמ ןב השמ
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 -ידיי רעד ןיא רעטרע עטסנעעזעגנָא יד
 טימ ,טייצ רעיינ רעד ןופ עטכישעג רעש
 -ָאּפע-הלכשה יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה םיא
 טנרעלעג רע טָאה טנגוי רעד ןיא :עכ
 ןופ דימלת) םיקסוּפ ןוא ארמג ,ך"נת
 ןברק,, שוריּפ ןופ רבחמ ,לעקנערפ דוד יבר
 רע טָאה ךיוא ;(ימלשורי ןפיוא "הדע
 הרומ,, רפס ןשיפָאזָאליפ םעד טנרעלעג
 ,ןילרעב ןייק קעװַא ;ם"במר ןופ "םיכובנ
 ןוא ,שטייד ,םידומל עכעלטלעוו טרידוטש
 -ָאזָאליפ ,קיטַאמעטַאמ ,ןכַארּפש ערעדנַא
 רעכַאנ ,רעטלַאהכוב ,רערעל ןעוועג ;עיפ
 ןבעגעגסױרַא :ןטפעשעג ןופ רעמיטנגייא
 תלהק,, לאנרושז ןשיאערבעה ַא (1780)
 "ידַאב םעד טימ טנאקַאב ךיז ;"רסומ
 ,גניסעל גרוטַאמארד ןוא רעטכיד ןדנט
 -ַאב קרַאטש ןרָאװעג זיא רע ןכלעוו טימ
 ןעמונעג טָאה רעכלעװו ןוא טעדניירפ
 דיי ןלַאעדיא ןַא ןופ ּפיט סלַא ןָאסלדנעמ
 -עד ןופ !'םכח רעד ןתנ,, עמארד ןייז וצ
 רעד ןיא ןײרַא ןָאסלדנעמ זיא ןָא טלָאמ
 -יפ ןוא רוטארעטיל ןופ טלעװ רעשטייד
 -רַאפ ןטשרע םוצ טָאה גניסעל :עיפָאזָאל
 עשיפָאזָאליפ, סנָאסלדנעמ טכעלטנפע
 (ןסיו סנָאסלדנעמ ןָא ?ןכערּפשעג
 ."גיא ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה עכלעוו

 ןילַא ןָאסלדנעמ טָאה ךָאנרעד .קורד
 "ָאזָאליפ ןופ קרעװ ליפ טכעלטנפערַאפ
 "רעד םיא ןבָאה עכלעוו ,טלַאהניא ןשיפ
 רעייז זיא סרעדנוזַאב :םור סיורג ןברָאװ
 "יא "ןָאדעּפ,, ךוב ןייז ןעוועג רעלוּפָאּפ

 רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא רעד רעב

 -ןײרפַאב ןרָאװעג זיא ןָאסלדנעמ .המשנ
 ןופ רעריפ עטסנעעזעגנָא יד טימ טעד
 .טסירק רעד טימ ךיוא ןוא דנַאלשטייד
 ,דנַאלשטיײד רעסיוא ץנעגילרעטניא רעכעל

 ,די רעמורפ ַא ןבילבעג זיא ןָאסלדנעמ
 ןסולפנייאאב וצ טימַאב ךיז טָאה רע
 רע .ןבעל עקיטסייג עשידיי סָאד ךיוא

 טמירַאב ןייז שטייד ןיא ןבירשעגנָא טָאה
 טגָאז רע ןכלעוו ןיא ,"םילשורי, ךוב
 ןוא ןזעו םעד רעביא גנוניימ ןייז סױרַא

 04 העמ ,ןָאסלדנעמ

 -לעוו ,עיגילער רעשידיי רעד ןופ תודוסי
 ןופ עיגילער ַא גנוניימ ןייז טול זיא עכ
 ןיא םענייק טינ טצינערגַאב ןוא םישעמ
 ןענָאסלדנעמ םורַא .ןעקנַאדעג ענייז
 עשידיי יד ןעלמַאז ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 ןדי עטעדליבעג עטשרע יד ,םיליכשמ
 ץרעה ילתפנ ,ץרעה) דנאלשטייד ןיא
 אנבוד המלש יבר ,ןומימ המלש ,לזייוו
 -נָא ךיז טָאה ייז טימ ןוא ,(ערעדנַא ןוא
 -ַאפ ןופ ,הלכשה ןופ עכָאּפע יד ןביוהעג
 טימ ןבעל עזעיגילער עשידיי סָאד ןקינייר
 -ןסיו עכעלטלעוו ןופ טירשטרָאפ םעד
 ןסַאּפוצ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ןטפַאש
 ןופ ןעגוגנידַאב יד וצ ןבעל עשידיי סָאד
 רעד ."הלכשה, עז) טײצ רעיינ רעד
 גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא טקנוּפדנעװ
 יד ןעוועג זיא גנוריסַאּפ-טּפיױה יד ןוא
 ףיא ך"נת ןופ גנוצעזרעביא עטמירַאב
 ןוא טסבלעז ןענָאסלדנעמ ךרוד שטייד
 זיא סָאװ ,"רואיב,, ,ך"נת וצ שוריּפ םעד
 -ָאסלדנעמ ךרוד לייט ַא ןרָאװעג ןבירשעג
 יד ,םירבח ענייז ךרוד לייט ַא ןוא ןענ
 :ערעדנַא ןוא לזייוו ,אנבוד יו ,םיליכשמ
 טָאה טלעװ רעמורפ רעשידיי רעד ןיא
 "שא םוגרת רעד ,גנוצעזרעביא עקיזָאד יד
 ןטימ (ןבאטשכוב עשיאערבעה ןיא) יזנכ
 1788 רָאי ןענישרעד זיא רעכלעוו ,רואיב
 יד ,םרוטש ןטסערג םעד ןפורעגסױרַא
 -קניטסניא טריּפשרעד ןבָאה ןדיי עמורפ
 -כעלפרעביוא זיא םעד ןיִא םגה זַא ,וויט
 רעבָא ,תוסרוקיּפַא ןייק ןַארַאפ טינ ךעל
 -נ} םוצ טריפ סָאװ ,געוו רעד זיא סָאד
 ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןצנַאג םעד ןרעד
 ןיא ןסָאלשעגניא ןעועג זיא רעכלעוו
 ןעמ .טלעװ רעשידי רערעדנוזַאב רעד
 -עצסיוא טליצ סָאד זַא ,טריּפשרעד טָאה
 -ןיא ןוא ךַארּפש עשידיי יד ןעלצרָאװ
 -אלימיסַא וצ ףוס םוצ ןוא ,שטייד ןריפ
 -לעז יד זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא סע .עיצ

 טַאהעג רעטעּפש רָאג ןבָאה גנוניימ עב
 רעלעטשטפירש עשיאערבעה ייר ַא ךיוא
 ץיּפש רעד ןיא ןיקסנעלָאמס ץרּפ טימ
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 ןבָאה עכלעװ ,('תעטל תע., ןייז ןיא)

 רעטָאפ םעד סלַא ןענָאסלעדנעמ טכַארטַאב

 דלַאב ,עיצאלימיסַא רעשידיי רעד ןופ

 רואיב רעד ןוא יזנכשא םוגרת רעד יו

 "סױרַא םיא ןגעק ןענעז ןענישרעד ןענעז

 ןשיװצ ,םינבר ענעעזעגנָא יד ןטערטעג

 עדנאל לאקזחי יבר ,ףירח שריה יבר ייז

 ןעמ זַא ,ארבס ַא זיא'ס ןוא ,ערעדנַא ןוא

 -ָאטסיה יד) םרח ןיא טגעלעג םיא טָאה

 ןיא ןַארַאפ זיא םעד ןגעוו גנושרָאפ עשיר

 'ט קלח .ץערג ןופ "לארשי ימי ירבד.,

 םוטנדיי ןיא (עטאנ רעד ןיא ףוס םוצ

 רענייא ,ןרעגַאל ייווצ ןענַאטשטנַא ןענעז

 "עו ,ןָאסלדנעמ ןגעק רענייא ןוא רַאפ

 ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סע געװ סנעמ

 ןרַאפ ךילרעפעג סלַא ןדיי עמורפ יד ךרוד

 ןבעגעגסױרַא טָאה ןָאסלעדנעמ .םוטנדיי

 :קרעװ ערעדנַא ייר ַא ךָאנ שטייד ןיא

 -ערבעה ןיא טייבראעגטימ ךיוא טָאה רע

 ףיױא ןבירשעג ךיוא ,"ףסאמה,, ןשיא

 "ןויגהה תולמ,, םוצ שוריּפ ַא שיאערבעה

 ןברָאטשעג זיא ןָאסלעדנעמ .ם"במר ןופ

 רעדניק ענייז .ןילרעב ןיא 1786 ןיא

 סָאד טזָאלרַאפ לייט ןטסערג ןיא ןבָאה

 רעד ןעװעג זיא לקינייא ןייז ;םוטנדיי

 סקילעפ רעקיזומ רעשטייד רעטמיראב

 "לדנעמ ןגעוו --- .ידלָאטרעב-ןָאפלעדנעמ

 עיפַארגָאיב עטשרע יד ןַארַאפ זיא ןָאס

 ,ן"מבמר תודלות. לעכיא קחצי ןופ

 ןָאסלדנעמ ןופ ןבעל  םייב טקורדעג

 "ישרעד ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ (1784)

 רעכיב ןוא ןעגנולדנַאהּפָא רעטרעדנוה ןענ

 סע .עכָאּפע ןייז ןוא ןענָאסלעדנעמ ןגעוו

 יוירב ענייז ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא ןענעז

 'ט קלח "לארשי ימי ירבד. ץערג עז ---

 דלעפגרעב ;"ןויצ, םעד ףוס םוצ ןוא

 ןויצמרופירה תודלות;, ןוא "םיהלא סעד.

 תורפסה תודלות,/ .,רעװָאכַאל ??תיתדה

 -שה;, טרָאװכוז עז -- ."השדחה תירבעה

 "הלב

 206 עימַאטָאּפַאסעמ--םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןריובעג) םירפס רכומ עלעדנעמ
 "עג --- דנאלסור-סייוו עילוּפאק ןיא 6

 ןיא ,1917 ח"ערת ולסכ ג"כ ןברָאטש

 םולש ןופ ןעמָאנ רעשירארעטיל ,(סעדָא

 "ידיי רעטמירַאב ;שטיװָאמַארבַא בקעי

 ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה ןוא רעש

 -יל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ

 ןיא ;"עדייז רעד,, ךיוא ןפורעג ,רוטארעט

 טנַאקַאב ךיז ;טרעדנַאװעג ליפ טגנוי רעד

 -ָאלטָאג רעטכיד ןשיאערבעה םעד טימ

 רעשידי רעד ןיא רערעל ןעוועג ;רעב

 םוצ ןוא ,ץענעמַאק ןיא עלוש-סגנוריגער

 זיא רע ואו ,סעדָא ןיא טניואוועג ףוס

 סָאד .הרות דומלת רעד ןופ רעריפ ןעוועג

 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ קרעװ עטשרע

 ,עיגָאלָאָאז ,"עבטה תודלות,, ןעוועג זיא

 רע טָאה רעכַאנ :םערב טיול טעברַאַאב

 ןוא שיאערבעה ןיא ןביירש ןבױהעגנָא

 -לעוו ןופ ,קרעװ עשיטסירטעלעב שידיי

 "בהו תובאה; ןענעז עטסטנַאקַאב יד עכ

 .שניוג סָאד ,"עשטאילק יד, ,"סינ

 יד ."רעמורק רעד עקשיפ ,, ,"לרעגניפ

 "ירּפ רעד, ןוא "עסקאט יד, סעמארד

 המלש., ,"ישילשה ןימינב תועסמ,, ,"וויז

 "ָאיבָאטױא ןַא ךעלטנגייא) ייסמייח יבר

 "רעד ערענעלק ערעדנַא ךיוא ןוא (עיפארג

 ןבעגעגסױרַא טָאה עלעדנעמ ,ןעגנולייצ

 שיאערבעה ןיא ךיוא קרעוװ עשידיי ענייז

 םענרעדָאמ םעד ןפַאשעג טָאה רע ןוא

 "נעיינַאב .ליטס ןשיאערבעה ןעמַאזגיוב

 יהדגא ןוא הנשמ רעד ןופ חסונ םעד קיד

 "רעד ןענעז קרעוװ עטלמאזעג סעלעדנעמ

 ---1918 שידיי ןיא רעדנעב 20 ןיא ןעניש

 ילעדנעמ יבתכ לכ;) רעדנעב 7 ,5

 .(1922) שיאערבעה ןיא ("םירפס רכומ

 ךיוא ןוא עלעדנעמ ןגעוו ךעלריפסיוא ---

 סנוייר ןיא ןַארַאפ זיא עיפארגאילביב ַא

 .?שטיװָאמארבַא,, טרָאװכוז ?ןָאקיסקעל,

 דנַאל ןופ ןעמָאנ עימַאטַאּפַאסעמ

 לקדח ןוא תרּפ ןכייט יד םורַא טגיל סָאװ

 ,םירהנ םרא ןסייהעג ך"נת ןיא ,עיזַא ןיא
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 סָאד סע זיא טציא ;לבב ןופ לייט ַא

 -טּפיוה רעד טימ קאריא דנַאל עשיבַארַא

 ךרעל ןַארַאפ ןענעז ןדיי ;דַאדגַאב טָאטש
 -פנ ןאילימ 2 עטנעָאנ ףיוא טנזיוט 9
 ןדיי יד ןופ ליט רעסיורג ַא :תוש
 זיא ןײמעגלַא ןיא .דַאדגַאב ןיא טניואוו
 ןעוועג קַאריא ןיא ןדיי יד ןופ עגאל יד

 טימ ךיז ןעמָאנרַאפ ייז :עטכעלש ןייק טינ
 ,טפַאשטריװ:דנַאל ןוא הכולמ ,רחסמ
 עז -- .רעגרע ןרָאװעג יז זיא סנטצעל
 ."לבב,

 "ןופצ ןופ םורד ןיא דנַא עקיסקעמ
 .רעניואוונייא ןאילימ 18 ייב ,עקירעמַא
 עכלעוו ,ןדיי טנזיוט 80 ייב ייז ןשיווצ
 ןופ לייט ןטסערג ןיא ןעמוקעג ןענעז
 -טלעוו רעד ךָאנ ,עטיל ,עיצילַאג ,ןליוּפ

 סע ןעוו ,ךעלכעזטּפיוה ןוא ,1918 המחלמ
 עיצארגימיא יד ןרָאװעג טצענערגַאב זיא
 טנזיוט 10 ייב ;1925 ןיא עקירעמַא ןייק
 טָאטש -טּפױה רעד ןיא ןעניואוו ןדיי
 ןיא עטכישעג עשידיי יד .ָאקיסקעמ

 -רָאי ןט16 ןופ ךיז טריטַאד עקיסקעמ
 -טנַא ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו ,טרעדנוה
 ןופ ןלאפ :םיסונא עשינַאּפש ענעּפָאל

 -ַאב עקיסקעמ ןיא ןדיי יד ;עיציזיווקניא
 סע :הכאלמ ,לדנַאה טימ ךיז ןקטפעש
 עכעלטע :טַאלבנכָאװ שידיי ַא טניישרעד
 ,ןלוש עשידיי

 ןופ) טנוװָא ןיא ןענעוואד סָאד בירעמ
 א טניפעג ןעמ ;(טנװָא ,"ברע,, טרָאװ
 קוסּפ ןיא הליפת רעקיזָאד רעד וצ זמר
 םירהצו רקבו ברע, :;ה"נ םילהת ןיא

 ןַארַאס ךיוא זיא 'ו לאינד ןיא ;"החישא
 ,גָאט ןיא לָאמ 2 טנװַאדעג טָאה רע זַא
 ןעמ טניימ סָאד זַא ןָא טמענ ןעמ ןוא
 ארמג רעד ןיא :בירעמ ןוא החנמ ,תירחש
 -אד סָאד זַא טגָאזעג טרעװ ז"כ תוכרב
 ַא רָאנ בוח ןייק טינ זיא בירעמ ןענעוו
 טָאה גהנמ רעשידי רעד רעבָא :תושר
 ןענעװַאד סָאד ,בוח ַא רַאפ טכַאמעג סע

 508 הלפכמה תרעמ---עקיסקעמ

 ןוא "םוחר אוהו, ןטימ ןָא ךיז טביוה

 -ַאנ ,"וכרב,, ףורסיוא סנזח םעד רעכַאנ
 ,עמש תאירק .,תוכרב ייווצ ןעמוק רעכ

 הרשע הנומש .,תוכרב רעדיוו ךָאנרעד

 רעביא רעמ טינ טגָאז ןזח רעד עכלעוו

 -בירעמ סָאד ."ונילע;, ךָאנרעד ןוא ,ךיוה

 ןופ ךיוא טײטשַאב תבש ןיא ןענעװַאד

 רעירפ ןגָאז טסייה סָאד ,ןייז-תבש-לבקמ

 "הננרנ וכל ) םילהת ךעלטיּפַאק ייד ַא

 -- ,"ידוד הכל, ךיוא יװ (ערעדנַא ןוא

 ."הלפתה תודלות,, סנגָאבלע עז

 תישארב שמוח ןיא הלּפכמה תרעמ
 זיא הרש ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו ג"כ

 -עגּפָא וניבא םהרבא טָאה ןברָאטשעג

 טָאטש רעד ןיא יתחה ןורפע ןופ טפיוק

 -כמה תרעמ,, יד לארשי-ץרא ןיא ןורבח

 .ןהרש ןעוועג רבוק טרָאד טָאה ןוא ?הלּפ

 זַא ,טלייצרעד טרעװ ה"כ תישארב ןיא

 "רבא הרובק וצ ןעמוקעג ךיוא זיא טרָאד

 "רעד טרעוו ט"מ תישארב ןיא ,וניבא םה

 ןוא הקבר ןוא קחצי ךיוא זַא ,טלייצ
 וצ ןעמוקעג טרָאד ןענעז האל ןוא בקעי
 ,טגָאז (ג"נ ןיבוריע) ארמג יד .הרובק

 םדא ןופ םירבק יד ךיוא ןענעז טרָאד זַא
 ןעוועג זיא הלּפכמה תרעמ יד .הוח ןוא

 -אדעמכַאמ ןוא ןטסירק ,ןדיי ייב קיליײה
 -רָאי ןט12) ָאדעלָאט ןופ ןימינב יבר ;רענ
 "רעד "ןימינב תועסמ, ןיא (טרעדנוה
 ייב ןורבח ןיא ךוזאב ןייז ןגעוו טלייצ
 ןָא טלָאמעד ןופ .הלּפכמה תרעמ רעד

 ןעגנוביײרשַאב יד ןיא טנָאמרעד יז טרעוו
 -- .עדנזייר עלַא ןופ לארשי-ץרא ןגעוו

 תושר ןיא טנייה זיא הלּפכמה תרעמ יד
 רעביא טייטש סע ;רענאדעמכַאמ יד ןופ
 -עג) טעשטעמ רעשינאדעמכַאמ ַא ריא
 טביולרעד טינ זיא ןדיי ןוא ,(זיוה-טעב
 ּפערט עכעלטע ןופ רעכעה ןײגוצפיורַא
 רָאי ןיא .,ללּפתמ ייז ןענעז טרָאד ןוא
 "רעד ָאי טייצ עסיוועג ַא ןעמ טָאה 9
 ,הלפכמה תרעמ יד ןכוזַאב וצ ןדיי טביול
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 זיא ארמג רעד ןיא תוישעמ ,השעמ
 ןרָאװעג טנכיײצַאב "השעמ,, טרָאװ ןטימ
 "ךחא דיסחב השעמ,, יװ ,גנוריסַאּפ ַא
 "עז סע ;(רעטרע ערעדנַא ןוא נ"ק תבש)
 םינואג יד ןופ טייצ רעד ןופ ןַארַאפ ןענ
 םיסינ בר) "תוישעמ , ירוּפיס ןעגנולמַאז

 -ַאֹּפ ןיא שידיײ-טלַא ןיא ;(ערעדנַא ןוא
 "רעד-סקלָאפ גנולמאז יד ןעוועג רעלוּפ
 לזאב טקורדעג) "ךוב-השעמ,, ןעגנולייצ
 ןיא רעטעּפש ןעוועג זיא ןופרעד 2
 -רעד ערעלוּפָאּפ יד ןענעכיײצַאב וצ שידיי

 ."ךעלכיב-השעמ , ןעמָאנ ןטימ ןעגנולייצ
 ןוא עבַאגסיוא יד עז "ךוב השעמ,, ןגעוו

 .רעטסַאג השמ ןופ גנוטיילנייא

 השעמ ןוא תישארב השעמ
 'ב קרּפ הגיגח הנשמ רעד ןיא הבכרמ
 עמייהעג עשידיי ייווצ עטנַאמרעד ןרעוו
 "תישארב השעמ , ןעמָאנ ןטימ סערעל
 סָאװ ,גנופַאש-טלעוו רעד ןגעוו ערעל יד)

 רעטרעוו יד טימ שמוח ןיא ןָא ךיז ןניוה

 -"רמ השעמ ,, ןוא ("םיהלא ארב תישארב,,
 סָאװ ,טייקכעלטעג ןגעוו ערעל יד) ''הבכ
 ,לאקזחי רפס בױהנָא ןיא ,איבנה לאקזחי
 -עג רעד ןיא תואיבנ ןייז ןיא ןעזעג טָאה
 ,ןגאווטייר ַא ,"הבכרמ,, ַא ןופ טלַאטש
 רָאט תישארב השעמ זַא ,טגָאז הנשמ יד

 -ייא ךָאנ טימ) םינשב ןענרעל טינ ןעמ
 -יב, טינ וליפא הבכרמ השעמ ןוא (םענ

 םכח. ַא זיא ןעמ ןדייס רָאנ ,ןײלַא ,"דיח
 ןוא טנרעלעג זיא ןעמ ,"ותעדמ ןיבמו
 ארמג רעד ןיא ,ןילַא טייטשרַאפ ןעמ

 -עמ ירוּפס טלייצרעד ןרעװו ז"י הגיגח
 טנרעלעג ןבָאה סָאװ םיאנת ןופ תויש
 יז ןענעז םיכאלמ ןוא הבכרמ השעמ

 -ָאטסיה עטנרעלעג יד -- .ןרעה ןעמוקעג
 ןגעוו ךיז ןשיווצ קינייא טינ ןענעז רעקיר
 ןוא תישארב השעמ ןופ גנוטיידַאב רעד
 טניימעג טָאה ןעמ סָאװ ,הבכרמ השעמ

 ןדיי יב זַא ,רעכיז זיא סע .טימרעד
 -ייהעג טריטסיזקע טלָאמעד ןיוש ןבָאה
 -געמ ןבָאה עכלעוו ,סערעל עשיטסימ עמ -

 20 ריטפמ---השעמ

 -קעס-"םייסיא, רעד ןופ טמַאטשעג ךעל
 סע עכלעוו ןופ ןוא ("םייסיא, עז) עט

 ---."הלבק. ערעל יד טלקיװטנַא ךיז טָאה
 ,"הלבק,, עז

 ארקיו שמוח ןיא ,(לטנעצ ַא רשעמ
 .זַא ,טגָאזעג טרעו ח"י רבדמב ןוא ז"כ
 ןוא האובת רעדעי ןופ ןבעג ףרַאד ןעמ

 -כוז עז --- ,םייול יד רַאפ רשעמ תומהב
 ןדיי עמורפ -- .'םיול ,יול,, טרָאװ
 גהונ ךיז טייצ רערעטעּפש רעד ןיא ןבָאה
 "ראפ-טלעג ערעייז ןופ ןלײטעצּפָא ןעוועג
 ,הקדצ רַאפ (לטנעצ ַא) "רשעמ,, ןטסניד

 "םיפסכ רשעמ,,/ ןפורעג סע ןבָאה ןוא
 "רַאפ סלַא ןעוועג זיא סָאד ,רשעמ-טלעג
 א "ינע רשעמ, םעד רַאפ גנוטערט
 ,טײלעמערָא רַאפ תואובת יד ןופ לטנעצ
 םעדעי ןבעג טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ
 ,ו"כ םירבד) תואובת יד ןופ רָאי עטירד
 -ָאד םעד ןגעוו ;("הנמלאלו םותילו רגל,
 יד ןיא טכַארבעג טרעוו רשעמ-טלעג ןקיז

 א"לש העד הרוי ךורע ןחלש םוצ םישרפמ

 .(ערעדנַא ןוא בהז ירוט)

 "שמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ ינֵׂש רשעמ
 "ןרי ןוא אתפסות ךיוא ,םיערז ןיא תוינ
 ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ,םיקרּפ 2 ,ימלש
 "ובת ןופ רשעמ רעד זיא סָאד ,ינש רשעמ
 ןלײטּפא טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ,תוא
 האובת-רשעמ עקיזָאד יד ןריפקעווַא ןוא
 ןעמוקאב טָאה ןעמ סָאװ טלעג סָאד רעדָא
 ןוא םילשורי ןייק ("ןוידּפ,) ראפרעד

 רשעמ ןקיזָאד םעד .ןצונרַאפ סע טרָאד
 ןרָאי יד ןיא טלײטעגּפָא ןעמ טָאה ינש
 ןייא ןשיוצ ןרָאי 7 יד ןופ ,80 4 ,2 4

 ,ןטייווצ םעד ןוא רָאי-הטימש

 תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ תֹורׂשעמ
 "ןרי ןוא אתפסות ךיוא ,םיערז רדס ןיא

 .רשעמ ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ,ימלש

 ,"הרטפה, עז ריטפמ
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 ןופ ןוז םעד ,ןתנוי ןופ ןוז תשוביפמ
 -עג םיא טָאה ךלמה דוד ;ךלמה לואש
 טימ טפַאשטניירפ רעד בילוצ ןבעל טזָאל

 ירבד) ןתנוי רעטָאפ ןענעמוקעגמוא ןייז
 ,(א"כ 'א םימיה

 -לעזעג ןופ ןעמָאנ הלכשה יציפמ
 -רַאפ וצ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טפַאש
 טעדנירגעג :ןדיי ןשיווצ גנודליב ןטײרּפש
 "זניג .י ןארַאב ךרוד גרוברעטעּפ ןיא 8
 טַאהעג :ערעדנַא ןוא יקסדָארב .א ,גרוב
 -קע וצ טרעהעגפיוא ;סולפנייא ןסיורג ַא
 ,1918 ןריטסיז

 לארשי - ץרא ילץופ תנלפמ
 עשיטסינויצ עטסערג יד ('י"אפמ )
 עג ,לארשי-ץרא ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא
 ןופ גנוקיניירַאפ רעד ךרוד 1930 טעדנירג

 ?'ריעצה לעוּפה,, ןוא "הדובעה תודחא;,
 ןוא ,בושי ןיא סולפנייא ןסיורג ַא טָאה
 ןטמַא עקיטכיוו ןעמענרַאפ רעריפ עריא

 ןוא שיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ,לארשי תנידמ רעד ןיא

 -עכיײצַאב וצ הבצמ טרָאװ סָאד הבצמ
 ןופ רבק ַא ףיוא ןייטש-קנעדנָא םעד ןענ
 ןיא ןיוש רימ ןעניפעג םענעברָאטשרַאפ ַא

 "רעד טרעװ ה"ל תישארב ןיא ;שמוח
 טָאה ןברָאטשעג זיא לחר ןעוו זַא ,טלייצ
 -ובק לע הבצמ, טלעטשעג וניבא בקעי
 טַאטשנַא טרעװ הנשמ רעד ןיא ;"התר
 -קש) "שפנ, טרָאװ סָאד טצונַאב הבצמ
 ןסייהעג ךיוא טָאה סע ;('ב קרּפ םיל

 ט"ל לאקזחי ןופ) "ןויצ,, 'ה ןטק דעומ) :

 וצ זיא גהנמ רעד :;("ןויצ ולצא הנבו;
 רעטשרע רעד וצ טשרע הבצמ ַא ןלעטש
 -גייוועג ןענעז הבצמ רעד ףיוא ;טײצרָאי
 רעטרעו עטשרע יד ןבירשעגפיוא ךעל

 תובת ישאר ןיא רעדָא ,"ןמטנ הֹּפ ;
 ןעמ ןוא ,(ןטלאהאב טגיל ָאד) ".נ .פ,
 סרעטָאפ ןוא ןעמָאנ םעד ךָאנרעד טביירש
 גָאט םעד םענעברָאטשרַאפ ןופ ןעמָאנ
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 תולעמ יד ךיוא ןוא ,טיוט ןופ רָאי ןוא
 ַא ןופ רעדליב וצ ןבעג לייט .תמ ןופ
 ,(חישמ לש רפוש,, ןופ ןכייצ סלַא) רפוש
 ,המודכו (ןענכוד) טנעה ייווצ ןהכ ַא ייב
 ןוא םירפס ליפ ןענישרעד ןענעז סע --
 -פיוא-תובצמ ןופ ןעגנולמאז טימ רעכיב
 יו .תולהק עשידיי עטלַא ןופ ןטפירש
 "םימלוע תלחנ;/ ,(גארּפ ןופ) ?דעדלג;
 "מעל ןופ) "שדוק תבצמ,, ,(עשראוו ןופ)

 :ערעדנַא ןוא (גרעב

 -ץרא ןיא גנוטסעפ ַא ןופ ןעמָאנ הדצמ
 זינש תיב ןברח ןופ טייצ רעד ןיא לארשי
 ('תומחלמ,, סעסויואלפ) שיכירג ןיא
 ףיוא ךלמה םי ןבעל ;'ַאדַאסַאמ ,, ןפורעג
 "מעק עשידיי עטצעל יד ;גראב ןכיוה ַא
 ןב רזעלא ןופ גנוריפ רעד רעטנוא רעפ

 "ימַאפ ערעייז טעליוקעגסיוא ןבָאה ריאי
 "ןצניירַא טינ ידכ ,טסבלעז ךיז ןוא סעיל

 .טנעה עשימיור יד ןיא ןלַאפ

 ןעמ סָאװ ,סקעבעג טרעייזעגמוא הצמ
 "רעד תיזכ ַא סָאװ ןוא ,חסּפ ןיא ןסע געמ
 חסּפ טכַאנ עטשרע יד ןסע ןעמ זומ ןופ
 "עד טכַאמ ןעמ ןוא ,הוצמ סלַא רדס םוצ

 -עג עהצמ תליכא לע, הכרב יד ףיור
 -עג ןיד תוצמ עכלעזַא ןענעז ךעלנייוו

 ןקַאב ןדיי רענמית יד ;ןקַאבעג ןוא ןטענק
 תוצמ ןסע וצ הוצמ יד ;תוצמ ערעקיד
 תומש) שמוח ןיא רימ ןעניפעג חסּפ ןיא
 זַא טגָאזעג טרָאד טרעװ סע ןוא (ב"י
 ןענעז ןדיי יד ןעוו קנעדנָא םוצ זיא סָאד
 ןבָאה ייז ןוא םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא
 רעיוז ןזיוואב טינ ייז ןבָאה ,טלייאעג ךיז
 ןבָאה ןוא גייט רעייז (ץמח) ןכַאמ וצ
 "םוי רעד טסייה רעבירעד .תוצמ ןקַאבעג
 תומש) "?תוצמה גח, ךיוא חסּפ בוט
 םחל, הצמ טסייה ז"ט םירבד ןיא ;(ג"כ

 ,רעסַאװ טימ ןקַאבעג ןרעו תוצמ ;?ינע
 רעירפ גָאט ַא טּפעשעג טָאה ןעמ סָאװ
 טקיטכענעגרעביא טָאה רעסאוו סָאד ןוא
 "ורפ לייט ןַארַאפ ;(ונלש םימ) טכַאנ יד



513 

 לעמ ןופ רָאנ תוצמ ןסע סָאװ ,ןדיי עמ
 זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןצייוו עכלעזַא ןופ

 ןעמ טניז רעסאוו ןייק ןעמוקעגפיורַא טינ
 סָאד ןוא ,ןטינשעגּפָא ןצייו יד טָאה
 ןופ ןטיהעגּפָא) "הרומש הצמ,, טסייה

 םוצ ןעמענ ןדיי עמורפ לייט ;(ןָא טינש

 זיא סָאװ הצמ רָאנ הצמ תיזכ ןטשרע
 קנעדנָא סלַא ,חסּפ ברע ןרָאװעג ןקַאבעג
 בירקמ טָאה ןעמ סָאװ ,חסּפ ןברק םוצ

 וצ טינ ןיד ַא זיא סע ;חסּפ ברע ןעוועג
 לָאז ןעמ ידכ חסּפ ברע ןיא הצמ ןסע

 טימ ,ןובאיתל הצמ יד ןסע טכַאנייב
 תוצמ יד ;(ז"ל םיחסּפ ארמג) טיטעּפַא

 סיורג טימ ןקַאבעג ךעלנייוועג ןרעוו
 ןוויוא ןטרשכעג ַא ןיא טייקיטכיזרָאפ

 יז ידכ ,טלדערעג ןרעוו תוצמ יד ןוא

 ןעמוק ןלעוו ייז זיב ןרעוו .רעיוז טינ ןלָאז
 םיאנוש עשידיי יד -- .ןײרַא ןוויוא ןיא
 "טולב םעד ןדיי ףיוא טרעלקעגסיוא ןבָאה

 ןיירַא ןעוט טשרמולכ ןדיי זַא ,לובלב
 דניק ךעלטסירק ַא ןופ טולב תוצמ יד ןיא
 ןרעו טרעדרָאמרעד טשרמולכ לָאז סָאװ
 -ירעיורט יד ןענעז סָאד .קעווצ םעד וצ
 -טולב., רעטרעווכוז עז -- .םד תולילע עק
 ."חסּפ,, ,"רדס,, ,"ץמח,, ,"לובלב

 !טָאבעג רעזעיגילער תווצמ ,הוצמ
 תווצמ , ןיא ,ןלייט ייווצ ןיא ךיז טלייט
 ןכַאז עסיוועג ןעוט וצ ןטָאבעג ,"השע
 טינ ןטָאברַאפ ,"השעת אל תווצמ,, ןוא

 תוכמ) ארמג יד ןכַאז עסיוועג ןָאט וצ
 יד זַא ,טגָאז (רעטרע ערעדנַא ןוא ג"כ
 ןופ ,תווצמ (619) ג"ירת טלַאהטנא הרות
 368 ןוא "סהשע,, (ח"מר) 248 ןענעז ייז
 ןרעװ תוצמ יד :סהשעת אל (ה"סש)
 ."אתיירואדמ , ןיא טלייטעגנייא ךיוא
 סָאװ ,עכלעזַא טסייה סָאד ,הרות רעד ןופ

 טנרעל ןעמ רעדָא שמוח ןיא ךיז ןעניפעג

 סָאװ ,"ןנברדמ,, ןוא ,שמוח ןופ ּפָא יז
 ןבָאה ,ך"נת ןכָאנ םימכח יד ,ןנבר יד
 ירד ַא ןַארַאפ ןענעז סע .טריפעגנייא
 -סיוא ןענעז תווצמ יד עכלעוו ןיא ,םירפס
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 זיא ייז ןופ רעטסקיטכיוו רעד .טנכערעג
 ונבר) ם"במר ןופ "תווצמה רפס,, רעד
 םילודג ערעטעּפש לייט ;(ןומימ ןב השמ

 "עג קלוחמ ןענעז (ערעדנַא ןוא ן"במר)
 ןיא ם"במר ןופ תווצמה רפס ןטימ ןעוו
 ןענעז ייז יִצ ,תווצמ עסיוועג וצ גוצַאב:

 ףוס הנשמ יד .ןנברדמ יצ אתיירואדמ
 רעמוז תבש ןדעי טגָאז ןעמ סָאװ) תוכמ
 טָאה טָאג זַא ,טגָאז (קרּפ ןופ ףוס םייב
 יז רע טָאה ןדיי יד ןייז הכזמ טלָאװעג
 .תווצמ ךס ַא ןבעגעג

 ארקיו שמוח ןיא ;(רעקיצערק) ערוצמ
 "מוא ןַא זַא ,טגָאזעג טרעוו ד"י ןוא ג"י
 ףרַאד ןוא אמט זיא ערוצמ רערַאבלײה
 ואו ,הנחמ רעד רעסיוא ןעניפעג ךיז
 ךיוא טרָאד ןרעװ סע .ןעניואוו ןשטנעמ
 -לעוו ,םינהכ יד וצ ןעגנוזייונָא ןבעגעגנָא
 זיא ערוצמ רעכלעוו ,ןדײשטנַא ןלָאז עכ
 ױזַא יו ןוא ,רוהט זיא רעכלעוו ןוא המט
 .ןעמוקרָאפ ףרַאד (הרהט) גנוקינייר יד

 ןיא טעטש עכעלטע ןופ ןעמָאנ הפצמ
 ;ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא
 הפצמ רעד זיא ייז ןופ עטסקיטכיוו יד
 זיא סָאװ 'ז לאומש ןוא 'כ םיטפוש ןופ
 ןדיי ןופ רעטנעצ רעזעיגילער ַא ןעוועג
 טַאהעג םקיחא ןב הילדג ךיוא טָאה טרָאד
 ןושאר תיב ןברח ןכָאנ ץנעדיזער ןייז
 טרָא סָאד זַא ןטלַאה לייט .('מ הימרי)

 ייב (איבנה לאומש) "?ליוומעס יבענ;
 רערעדנַא ןַא טול ;הּפצמ זיא םילשורי
 ןפיוא "עבצינ-א-לת,, ןייז סע לָאז גנוניימ

 ןעמ ואוו ,םכש ןייק םילשורי ןופ געוו
 ןעניפעג ןוא ןעגנובורגסיוא טכַאמעג טָאה
 .גנוטסעפ רעטלַא ןַא ןפ תוברח

 "ןטּפיגע עז םירצמ

 ."שדקמה תיב, צז ׁשדקמ

 ."הלבק, עז לבוקֿפ
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 זיא סָאװ ,רעסַאװ ןופ גנולמאז הוקמ
 רעד ןופ טייג רָאנ ,ןרָאװעג טּפעשעג טינ
 לבוט רַאפ ןדיי ייב טצונאב טרעוו ;דרע

 שמוח ןיא קוסּפ ןופ טמַאטש ;ךיז ןייז
 םימ הוקמ רובו ןיעמ ךא, א"י ארקיו
 הוקמ רעד ןיא רעסַאװ סָאד "רוהט היהי
 ביוא ;('ד ןיבורע) "האס ,, 40 ןייז ףרַאד
 ."אוו עטּפעשעג טראווק 9 ןירַא טמוק סע

 ,לוסּפ הוקמ יד טרעוו (ןיבואש םימ) רעס
 רעשידיי רעדעי ןיא טריפעגנייא זיא סע
 זיא גהנמ רעד :הוקמ ַא ןבָאה וצ הלהק

 קיטיירפ ןדעי הוקמ ןיא ןייג וצ ןדיי ייב
 ןפרַאד ןיד ןשידיי ןטיול ,תבש דובכל
 רעייז ךָאנ הוקמ ןיא הליבט ןייג ןעיורפ
 . רעטרעווכוז עז -- .(הדנ) עיצַאורטסנעמ

 .?הליבט., ,"רעסאוו;

 רעשידיי ַא ןופ ןעמָאנ לארׂשי הוקמ
 ,לארשי-ץרא ןיא עלוש רעשימָאנארגַא

 ךרוד 1870 טעדנירגעג :ביבא-לת ןבעל
 ןופ רעייטשרָאפ ,רעטענ (בקעי) לרַאק
 -יוט ןבעגעגסױרַא ;זירַאּפ ןופ *סנַאילַא;

 ןיא :ןעמָאנָארגַא-םידימלת עשידיי רעטנז
 ןופ רבק רעד ןַארַאפ זיא לארשי הוקמ

 .רעטענ

 תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ תואוקמ
 ארמג) םיקרּפ 8 אתפסות ןוא םיקרּפ 0

 יד טלדנַאהַאב ,תורהט רדס ןיא (אטינ

 .הליבט ןוא הוקמ ןופ םיניד

 -עגנייא ןקעוופיוא םימדרנ יציקמ
 -לעזעג רעשידיי א ןופ ןעמָאנ ,(ענעפָאלש
 םירפס עשיאערבעה ןבעגוצסיױרַא טפַאש
 ןענעז ןוא רעטלַאלטימ ןופ ןעמַאטש סָאװ
 "רע ערעייז רעדָא די יבתכ ןיא ןבילבעג

 -עג ;ןטייהנטלעז ןענעז ןבאגסיוא עטש

 בר ןשילגנע םעד ךרוד 1864 טעדנירג
 ,עראיפעטנָאמ השמ .,רעלדַא ןתנ ללוכה

 -עלטע :ערעדנַא ןוא וטאצול דוד לאומש

 טייקיטעט ריא ןסירעגרעביא לָאמ עכ
 ,1888 רָאי) ןרָאװעג טיינַאב רעדיוװ ןוא
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 ;(לארשי-ץרא ןיא 1935 ןוא 1920 ,9
 דחּפ,, יו ,םירפס עקיטכיוו ןבעגעגסױרַא
 (םיריש) ןאוויד ,יטנורפמל ןופ "קחצי
 יבר ןופ שישרת ,יולה הדוהי יבר ןופ
 יבר ןופ ?ירטיו רוזחמ,, ,ארזע ןבא השמ

 -נַא ןוא "די לע םיצבק ,, ,ירטיוו החמש

 + .ערעד

 ,"טלקמ ירע, עז םלקמ

 "רעד :בר שיאעמַארַא ןיא יו לטיט רֹמ
 רעזדנוא "ןרמ;, ןרָאװעג ךיוא זיא ןופ
 .."ןנרמ,, םיבר ןושל ןיא ןוא ,רערעל

 רבדמב שמוח ןיא ,(ןענָאיּפש םילנרמ
 ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעװ ד"י ןוא ג"י
 ןיא ןדיי יד טימ ןעוועג זיא ונבר השמ

 טבש ןדעי ןופ ןעמונעג רע טָאה רבדמ
 ישאר) רעריפ ענעעזעגנָא יד ןופ םענייא
 ןייק טקישעג ייז ןוא ,12 ןעמַאזוצ ,(הדעה
 יִצ דנַאל סָאד ןשרָאפוצסיױא לארשי-ץרא
 ןענעז רעניואוונייא יד יצ ,טוג זיא סע
 םילגרמ 12 יד .,טקיטסעפַאב ,קרַאטש

 -קירוצ לארשי-ץרא ןכוזַאב ןכָאנ ןענעז
 טדערעג ןבָאה ייז ןופ 10 ןוא ןעמוקעג |

 ץרא, זיא סע זַא ,דנאל ןפיוא סטכעלש
 ףיא טסע סָאװ דנַאל) "היבשוי תלכוא

 רעניואוונייא יד זַא ,(רעניואוונייא עריא
 ןוא (תודמ ישנא ,קנע ידלי) ןזיר ןענעז

 ףעמענייא ןענָאק םינ סע טעוװ ןעמ זַא
 ןב בלכ ןוא ןונ ןב עשוהי ,ייז ןופ 2 רָאנ |
 דנַאל ןגעוו סטוג טגָאזעג ןבָאה ,הנופי |

 -ענייא ןענָאק סע טעװ ןעמ זַא ךיוא ןוא
 םעד בילוצ זַא ,טגָאז שמוח רעד .ןעמ
 "עג רזוג טָאג טָאה םילגרמ יד ןופ אטח
 זומ רבדמה רוד רעצנַאג רעד זַא ,ןעוו

 רָאנ ןוא רבדמ רעד ןיא ןברַאטשסיױא
 םאנסיוא סלַא ךיוא ןוא ,רעדניק ערעייז
 ןיא ןעמוקנירַא ןלעװ ,בלכ ןוא עשוהי
 ןדיי יד ןענעז רעבירעד ,לארשי-ץרא
 יד ןגעקנַא ,רָאי 40 רבדמ ןיא ןעוועג

 -רַאפ ןבָאה םילגרמ יד סָאװ ,געט 0
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 ןיא טרָאד לארשי:ץרא ןיא טכארב
 טרעוו םילגרמ יד ןופ אטח רעד .(שמוח
 טכַארטַאב שרדמ ןוא ארמג ןיא ךיוא
 ןדיי יד ןעוו -- .רעסיורג ַא רעייז סלַא

 ןב עשוהי ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןבָאה
 -ץרא ןיא ןייגוצניירַא טיירגעג ךיז ןונ
 -גרמ ייווצ טקישעג עשוהי טָאה ,לארשי
 יד טכוזאב ןבָאה עכלעוו םיל

 -עג טָאטש ןיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,וחירי
 -עג ייז ןענעז טכַאדרַאפ ַא ייז ןגעוו טַאה

 הנזה בחר ךרוד ןרָאװעג .טעועטאר
 ("ב עשוהי)

 -- 1769) ןמלו םירפא ,תילנרמ
 "ילאג) דארב ןיא קסוּפ ןוא ןדמל 8

 טלָאװעג טינ ,ךייר ןעוועג זיא רע ;(עיצ
 ףיוא) "םירפא תיב,, ןופ רבחמ ;בר ןרעוו
 םימי ףיוא) םירפא הטמ ,(ךורע ןחלש
 -קיסּפ רעד ףיוא "םירפא ערז,, ,(םיארונ
 טזיוו אתקיסּפ ףיוא רפס ןייז ןיא ;:את

 ןיא עדָאטעמ עכעלטפַאשנסיװ סױרַא רע
 ןטסקעט עטלַא ןשרָאפ

 טבש ןופ ,ריאי ןופ ןוז רעד יכדרמ
 ןופ טמַאטשעגּפָא ,(ינימי שיא) ןימינב
 ןבירטרַאפ זיא סָאװ ,םילשורי ןופ דיי ַא

 רצאנדכובנ ךרוד םילשורי ןופ ןרָאװעג
 "הלגה רשא, רעד ,'ב רתסאו לבב ךלמ
 "דוד ןב) ןיזוק ;("שיק,, ףיוא טייג
 טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,הכלמה רתסא ןופ
 ךלמ םעד שורושחא וצ ןייג וצ טקריוועג

 רע זַא ,םיא ייב ןטעב וצ ןוא סרּפ ןופ
 -ךַאפ וצ ןמה ןופ הרזג יד ןעיצקירוצ לָאז
 רעד רתסא תלגמ יד .,ןדיי יד ןטכינ

 הנשמ רעד ןעוועג זיא יכדרמ זַא ,טלייצ
 רעטסערג רעד ןוא שורושחא ןופ ךלמל

 ףוס) סטּוג ןדיי ןָאטעג טָאה ןוא ןדיי ייב
 שרדמ ןוא הדגא רעד ןיא --- .(רתסא
 ןוא קידצה יכדרמ ןפורעגנָא יכדרמ טרעוו
 ירבד ליפ טלייצרעד םיא ןגעוו טרעוװ סע
 שרדמ ןוא ז"ט ,ג"י הליגמ ארמג) הדגא
 ."רתסא;/ עז -- .(רתסא

 .טָאטש

 518 חרמ---תילגרמ

 ףיוא ןעמוקעגמוא ללח ןב יכדרמ
 בױױהנָא רעדָא ןט128 עדנע םשה שודיק
 קסופ רעטמירַאב ;(טרעדנוהרָאי ןט4
 ןופ רבחמ ,(גרעבנרינ) דנאלשטייד ןיא

 תוכלה יד ןופ טוקיל ַא ,"יכדרמ,, רפס

 "הנמ ןוא םיקסּפ ןופ ןוא ארמג רעד ןופ
 ןעועג רבחמ ךיוא ;:םינושאר יד ןופ םיג

 ןריולרַאפ ןענעז עכלעוו ,תובושתו תולאש
 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע ;ןעגנַאגעג

 ,תופירט ןוא הטיחש תוכלה ףיוא ריש ַא
 ןעמוקעגמוא זיא רע :החילס ַא ךיוא יװ
 בייוו ןייז טימ ןעמַאזוצ םשה שודיק ףיוא
 1298 רָאי ןיא גרעבנרינ ןיא ןיז 8 ןוא
 טָאה עטַאד עקיזָאד יד :(ח"נ םיפלא 'ה)

 הלהק רעד ןופ קסניּפ ןיא ןענופעג ןעמ

 -חוי;) ןלַאװק ערעדנַא טיול ;ץניימ ןיא
 "עגמוא רע זיא ("תורודה רדס,, ,"ןיס
 רוד רוד, עז -- .12810 רָאי ןיא ןעמוק
 ,סייוו ןופ "וישרודו

 --1770) ליֿבָאנרעשט ןופ יכררמ
 ןבעל ,עקבוטנא 1827 ז"צקת רייא 'ב
 ןוז ,יבר רעשידיסח רעטמירַאב ,(וועיק

 רעשיטקַאפ :רעליבָאנרעשט םוחנ יבד ןופ

 -אניד רעליבָאנרעשט רעד ןופ רעדנירג

 ,םייבר ערעלוּפָאּפ 2 ןופ רעטָאפ ;עיטס

 -אק השמ יבר ,ליבָאנרעשט ןרהא יבר
 ןופ לארשי בקעי יבר ,רעוועשטסער
 -בא יבר ,רענלַאט דוד יבר ,סָאקרעשט

 ןופ קחצי יבר ןוא קסירט ןופ דיגמ םהר
 זיא ןעמָאנ - עילימֲאפ רעייז ;עריווקס
 ןעוועג זיא גנוריפיוא רעייז ;יקסרעווט
 -יורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאד ןוא ,ךייר

 ,םיליכשמ דצמ ייז וצ טפַאשרענגעק עס

 עשיליוּפ סָאד, ןאמאר סיקצעניל ןיא
 ןופ קחצי יבר ןבירשאב טרעוו "לגניא

 תודיסחה , יקצעדָארָאה עז -- .עריווקס
 ."לבונרשט תיב,, ןגעוו "םידיסחהו

 "דמ םעד ןיא טרָא ַא ןופ ןעמָאנ הרמ
 יז ןעוו ,טורעג ןבָאה ןדיי ואוו ,יניס רב
 םעד רֶעבירַא ןוא םיִרָצמ ןופ טױרַא ןענעז
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 -רעד שמוח רעד ;("ט תומש) ףוס םי
 טנָאקעג טינ ןבָאה ןדיי יד זַא ,טלייצ
 סע לייוו ,הרמ ןופ רעסַאװ סָאד ןעקנירט

 סָאד טָאה רעבירעד, רעטיב ןעוועג זיא
 ןעשעג זיא סע ןוא ("הרמ,, ןסייהעג טרָא

 ;סיז ןרָאװעג זיא רעסאוו סָאד ןוא סנ ַא
 -יוועג ןעמוקַאב ןדיי יד ןבָאה הרמ ןיא
 ?'טּפשמו קח ול םש םש.) ןצעזעג עס
 ןגעװו טָאה ו"נ ןירדחנס ארמג יד ןוא
 .הדגא ירבד םעד

 ןט2 ןופ ןעמָאנ "ןושח. ךיוא ןֹושחרמ
 ןעמ ביוא רעדנעלאק ןשידיי ןיא שדוח
 ןט8 ןוא ,ירשת ןופ רָאי סָאד טנכער
 ןיא סינ ןופ טנכער ןעמ ביוא שדוח
 טינ ןושחרמ ןעמָאנ רעד טרעוו ך"נת
 ןוא 29 לָאמלײט טָאה רע ;טנָאמרעד

 ,געט 20 לָאמליײט

 ,ןרהא ןוא השמ ןופ רעטסעווש םירמ
 םירמ, ו"ט תומש ןיא ןפורעגנָא טרעוו
 ןענעז ןדיי יד יו םעדכָאנ ??האיבנה
 םירמ טָאה ףוס םי םעד ןעגנַאגעגרעבירַא
 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא קיוּפ ַא ןעמונעג
 רעטרעװ יד הריש ןעגנוזעג רעבייוו
 רבדמב ןיא האג האג יכ 'הל וריש,,
 -ַאב זיא יז זַא ,טלייצרעד טרעוו ב"י
 ריא בילוצ תערצ טימ ןרָאװעג ןפָארטש
 סהשמ ךרוד ןוא ,ונבר השמ ףיוא ןדער
 זיא יז ןרָאװעג טלייהעג יז זיא הליפת
 יד ;'כ .רבדמב) שדק ןיא ןברָאטשעג
 רעטרע ערעדנַא ןוא ה"ל תבש ארמג
 תוכז סמירמ ןיא זַא הדגַא יד טגנערב
 רעד ןיא ןדיי יד טימ ןעגנַאגעגטימ זיא
 זיא ןוא ,"םירמ ראב, ,םענורב ַא רבדמ

 -עג זיא םירמ ןעוו ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ

 רעד -- .("תינעת תלגמ,, ןיא) ןברָאטש

 ט"צר םייח חרוא ךורע ןחלש ןיא א"מר

 וצ גהנמ ַא םיקסוּפ לייט ןופ טגנערב
 ַא ןופ רעסַאװ סטכַאנוצ-תבש ןעקנירט
 ראב יד םורא טייג טלָאמעד לייוו ,םענורב
 "אוו סָאד ןוא רעמענורב עלא רעביא םירמ
 .ןטייהקנארק טלייה רעס

 20 ןנבר השמ--ןושחרמ

 ןופ בייוו סָאד (ענמאיראמ) םירמ
 -שח רעד ןופ טמַאטשעגּפָא ,סודרוה ךלמ
 טול ןעמוקעגמוא ;עיטסַאניד-םיאנומ

 רָאי ןיא) סודרוה ןַאמ ריא ןופ לעפַאב
 -עכער טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 9
 ריא ןגעוו רוּפיס רעשיגַארט רעד ;(גנונ
 -לֵא ןיא סופעזאי ייב ןַארַאפ זיא טיוט
 זיא ןופרעד ןרוּפש ,15 ךוב ,רעמיטרעט
 ארתב אבב ארמג רעד ןיא ןַארַאפ ךיוא
 ארמג רעד ןופ רוּפיס םעד טיול ןוא ,'ג

 -ַאנ ריא) דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב יז זיא
 ,(טנָאמרעד טינ טרָאד טרעוו ןעמ

 עטסערג יד (ונבר הׂשֹמ) השמ
 -עג רעשידיי רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ
 ונבר השמ ןפורעגנָא טרעװו :עטכיש

 רעד ,םיאיבנה ןודא רעד ,(יבר רעזדנוא)
 ןופ ןדיי יד ןזיילוצסיוא טָאג ןופ חילש
 הרות יד טסייה ןעמָאנ ןייז ףיוא ;םירצמ
 'א תומש ןיא שמוה רעד .השמ תרות
 ױזַא יוז רוּפיס םעד ןלייצרעד ןָא טביוה
 -עד ןופ ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא השמ
 יד ןגעוו רדסכ שמוח רעד טיג ןָא טלָאמ

 םוצ זיב השמ ןופ סערעל ןוא םישעמ
 טרעװ סע ואו ,םירבד שמוח ןופ ףוס

 רעד -- ,השמ ןופ טיוט ןגעוו טלייצרעד
 ,טליצרעד (תומש הרדס) תומש שמוח
 -צמ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא השמ זַא
 ןופ םרמע ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,םיר
 "עד ,דבכוי רעטומ ןייז ןוא יול טבש
 ,הערּפ ןופ הרזג יד ןעוועג זיא טלָאמ

 לָאז לגניא שידיי ןריובעג"יינ סעדעי זַא
 דבכוי .ךייט ןיא ןרעװ ןפרַאװנײרַא
 רעבָא ,ןהשמ ןטלַאהַאב טשרעוצ טָאה
 רעמ םיא קידנענָאק טינ ,םישדח 2 ךָאנ
 ןיא טגײלעגנײרַא םיא יז טָאה ,ןטלַאהַאב
 .ךייט םוצ ןגָארטעגוצ םיא ןוא לטסעק ַא

 ןופ רעטכָאט יד ןענופעג םיא טָאה טרָאד
 ריא טפור הדגא ערעטעּפש יד) חערּפ
 ןעמָאנ ַא םיא טָאה עכלעוו ,(היתב ןָא
 ןוא ,ךיז וצ ןעמונעג ןוא השמ ןבעגעג
 סהערּפ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא השמ
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 טָאה ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו ,זיוה

 טקינײּפעג ןרעוו ןדיי יד יו .,ןעזעג רע

 ירצמ ןייא יו ןוא טעברא רערעווש ןיא
 םעד טיטעג טָאה השמ ;דיי ַא טגָאלש
 -עג ריואוועג זיא הערּפ ןעוו ןוא ,ירצמ
 ןטיוט טלָאװעג םיא ןוא םעד ןגעוו ןרָאװ

 טרָאד .ןידמ ןייק ןפָאלטנַא השמ זיא

 ןופ רעטכעט יד ןפלָאהעגסױרַא רע טָאה

 ןוא ,(לאוער רעדָא ורתי) ןידמ ןהכ םעד

 וצ ןידמ ןהכ םעד טימ ןבילבעג זיא רע
 טָאה רע ןוא ןסּפעש יד םיא ייב ןשַאּפ
 -וּפצ רעטכָאט סורתי טימ טָאהעג הנותח
 ייוצ טַאהעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,הֹר
 "עג טָאה רע ןעוו .רזעילא ןוא םשרג ,ןיז

 םעד ןיא ורתי ןופ ןסּפעש יד טעשַאּפ

 רעקירעדינ ַא יװ ןעזעג רע טָאה רנדמ
 -רַאפ טינ טרעװ ןוא טנערב (הנס) םיוב
 ןזיווֲַאב טָאג ךיז טָאה טלָאמעד ,טנערב

 ןייג לָאז רע זַא ,טגָאזעג םיא ןוא םיא וצ

 ןדיי יד ןזיילסיוא הערּפ וצ םירצמ ןייק

 -וצ ןוא םירצמ ןייק ןעמוקעג זיא השמ
 ןעגנַאגעג ןרהא רעדורב ןייז טימ ןעמַאז

 תוחילש יד טנָאזעג םיא ןוא הערּפ וצ

 טמוק ָאד .ןדיי יד ןעיײרפַאב וצ טָאג ןופ
 יו ,םירצמ תאיצי ןופ רוּפס רעצנַאג רעד

 ןרעה טלָאװעג טינ טשרעוצ טָאה הערּפ
 דנַאל ןייז ןוא רע יוװ ןוא ,תוחילש יד
 תוכמ 10 יד טימ ןרָאװעג ןעגָאלשעג ןענעז

 טוָאלעגסױרַא ָאי ףוס םוצ טָאה רע ןוא

 רעבָא ,טגָאיעגכָאנ ייז רעכַאנ ןוא ןדיי יד
 ןייז טימ ןרָאװעג ןעקנירטרעד זיא הערּפ
 ירא ןענעז ןדיי יד ןוא ףוס םי ןיא ליח

 -ייו טלייצרעד שמוח רעד .םי םעד רעב

 ןיא ןדיי יד טריפעג טָאה השמ יװ רעט
 טרָאד ןוא יניס גרַאב םוצ רבדמ םע
 תרשע יד טָאג ןופ טרעהעג ייז ןבָאה
 ןבָאה הרות עקירעביא יד ןוא ,תורבדה
 ןופ ןעמָאנ ןיא השמ ןופ טרעהעג ייז
 רבדיו; ןיא סע טגָאז קוסּפ רעד ;טָאג
 'ה רמאיו; רעדָא ,"רמאל השמ לא 'ה
 טָאג) "לאושי ינב לא רבד השמ לא
 ,(ןדיי יד ןגָאז לָאז רע זַא ,השמ וצ טגָאז

 22 ונבר

 "רעד רבדמב ןוא תומש ןיא שמוח רעד
 -ןצסיוא טַאהעג טָאה השמ יװ ,טלייצ
 יז יו ,רבדמ םעד ןיא ןדיי יד ןופ ןייטש
 ןוא ,תונעט רדסכ םיא וצ טָאהעג ןכָאה
 -יטרַאפ ןדיי יד טלָאװעג טָאה טָאג יו

 ,קלָאפ סיורג ַא השמ ןופ ןכַאמ ןוא ןקיל

 רַאפ טָאג ןטעבעג.רדסכ טָאה השמ רעכָא
 ןייז טרעהעגוצ טָאה טָאג ןוא ןדיי יד

 ,טגָאזעג טרעװ 'כ רבדמב ןיא .הליפת
 -עג טָאה ונבר השמ סָאװ םעד בילוצ זַא

 ןיא סע ןכלעוו ןופ ןייטש םעד ןגָאלש
 ,ןעקנירט וצ ןדיי יד רַאפ רעסאוו סױרַא

 -רעוו סטָאג טכרָאהעג טינ טָאה רע ןוא
 טָאג טָאה ,ןייטש םוצ ןדער וצ רָאנ רעט
 ןעמוק טינ טעװ רע זַא ,טפָארטשַאב םיא

 ןייז רָאנ ,לארשייץרא ןייק ןדיי יד טימ
 יד ןריפניירַא טעװ ןונ ןב עשוחי תרשמ
 טרעוו םירבד שמוח ןיא ,דנַאל ןיא ןדיי
 יד וצ טדערעג טָאה השמ סָאװ טלייצרעד
 "עג ייז וצ טָאה רע ;טיוט ןייז רַאֿפ ןדיי

 ,טשטנעבעג ייז ןוא ,דייר-ףארטש טגָאז

 גראב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןוא
 החירי רעביאנגעק באומ דנַאל ןיא וכנ
 ןדרי םעד רעביא רע טָאה טרָאד ןופ ןוא
 ןוא ,לארשי-ץרא דנַאל עצנאג סָאד ןעזעג

 ןיא ןברָאטשעג רע זיא גראב ןפיוא טרָאד
 תא שיא עדי אלו, רָאי 120 ןופ רעטלע
 טסייוו רענייק ןוא ,"הזה םֹויה דע ותרבק
 .גָאט ןקיטנייה זיב זיא רבק ןייז ואוו טינ
 אלו, טנָאז םירבד ףוס םוצ שמוח רעד

 רעמ ןוא) "?השמכ לארשיב דוע איבנ םק
 יו איבנ ַאזוַא ןדיי ייב ןעוועג טינ זיא
 יד ןגעו טליײצרעד שמוח רעד .,(השמ
 ןיא ,רעטרע עכעלטע ןיא השמ ןופ תולעמ
 שיאהו, שמוח רעד טגָאז ב"י רבדמב
 ינּפ לע רשא םדאה לכמ דאמ ונע חשמ

 רעטסערג רעד ןעוועג זיא השמ ,"המדאה
 רבדמב טרָאד .ןשטנעמ עלַא ןופ ונע

 ,אוה ןמאנ יתיב לכב, טָאג טגָאז ב"י
 תודיחב אלו הארמו ,וב רבדא הּפ לע הּפ
 זה ץנַאג ןיימ ןיא ,"טיבי יה תנמתו
 ליומ םיא טימ דעד ךיא ,יירטעג רע זיא
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 -עטער ןיא טינ ןוא גנואעז ןיא ,ליומ וצ
 ארמג ןיא --- ."דליב סטָאג טעז רע ,שינ
 -גא ירבד ליפ טכַארבעג ןרעוװו שרדמ ןוא
 -ןיא ןייז ,ןבעל ןייז ,השמ ןגעוו הד
 ;טוט ןייז ןוא ןדיי רַאפ ךיז ןלעטש
 -ַאפ זיא ונבר השמ ןופ טיוט םעד ןגעוו
 טול ."השמ תריטּפ, שרדמ רעד ןאר
 השמ זיא (ח"ל ןישודיק) עיצידארט רעד
 -עג ןוא רדא 'ז ןרָאװעג ןריובעג ונבר
 יז טרעו רעבירעד ןוא ,רדא יז ןברָאטש
 יתב ןוא ןלוש יד ןיא טנייה ךיוא רדא
 שרדמ רעד .טכיל ןדנוצעגנָא םישרדמ
 ןברָאטשעג זיא ונבר הׂשמ זַא ,טגָאז
 טָאג סָאװ שוק ַא ךרוד) הקישנ תתימ
 ,סעטַאד יד ןגעו .(ןבעגעג םיא טָאה
 ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא ונבר הׂשמ ןעוו
 ,תועד יקולח ַא ןַארַאפ זיא ןברָאטשעג
 ןעוו עטַאד רעד ןופ קידנעהּפָא זיא סָאד
 רעד לייוו ,םירצמ תאיצי ןעוועג זיא סע
 טלַא זיא השמ זַא ,טגָאז 'ז תומש שמוח
 טזיילעגסיוא טָאה רע ןעוו רָאי 80 ןעוועג
 עיצידארט רעד טיול :םירצמ ןופ ןדיי יד
 ןיא םירצמ תאיצי זַא ןעמונעגנָא זיא
 טױל :;ח"מת םיפלא 'ב רָאי ןיא ןעוועג
 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג השמ זיא םעד
 -לא 'ב ןברָאטשעג ןוא ח"סש םיפלא 'ב
 -צמ תאיצי, טרָאװכוז עז ,ח"ּפת םיפ
 עטסערג יד זיא ונבר השמ -- ."םיר
 -עג רעשידיי רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ
 .עיגילער רעשידיי רעד ןיא ןוא עטכיש
 -רעוו יד טימ ןָא טביוה תובא הנשמ יד
 השמ ."יניסמ הרות לבק השמ,, רעט
 ,יניס גרַאב ןפיוא הרות יד ןעמונעג טָאה
 הרות רעד ןיא ןענעז סָאװ ,תוכלה ךס ַא
 רעד ןיא ןפורעגנָא ןרעו ,ןַארַאפ טינ
 שמוח רעד ."יניסמ השמל הכלה, ארמג
 ןופ ייווצ ."השמ תרות, ןפורעגנָא טרעוו
 ,עיגילער רעשידי רעד ןופ םירקע יד
 ןענעװַאד ןכָאנ גָאט ןדעי טגָאז ןעמ סָאװ
 ,(ם"במר ןטיול) "ןימאמ ינא,, 18 יד ןיא
 האובנ יד זַא ,ןענעז ,רעט8 ןוא רעט7 רעד
 זיא רע זַא ןוא תמא ןעוועג זיא השמ ןופ

 ןזערדה השמ--השמ

 טוב
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 זַא ןוא .םיאיבנ עלא ןופ רעטָאפ רעד
 -עג ןבעגעג זיא ,ןבָאה רימ סָאװ הרות יד
 ךיוא ."םולשה וילע ונבר השמ, וצ ןרָאװ
 זיא רוטארעטיל רעכעלטלעוו רעד ןיא
 ,קרעװ ליפ ראפ עמעט יד ןעוועג השמ
 זיא רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא
 ןופ "השמ,  גנולדנַאהּפָא יד טנַאקַאב
 ןיא ,"םיכרד תשרּפ לע. ןיא) םעה דחא
 ןופ רעדליב יד ןַארַאפ ןענעז טסנוק רעד
 ,(רוטּפלוקס) ָאלעשדנַא לאכימ ןופ השמ
 ןענעז טנַאקַאב ,טדנארבמער ,לעַאפַאר
 ןיא ןיילק יו. :ענייה ןופ רעטרעוו יד
 זיא השמ ןעוו ,יניס גראב רעד ןעוועג
 ןענַאטשעג םיא ףיוא

 -כעלנעזרעּפ עשידיי ךס ַא ןגעוו השמ
 -םוז יד ייב עז השמ ןעמָאנ ןטימ ןטייק
 יוװ ןעמענ-עילימַאפ ערעייז ןופ רעטרעוו
 "םילרעסיא; עז ?סילרעסיא השמ?
 השמ ,זיגאחה עז 'זיגאח השמ.
 ,המודכו "רפוס,, עז "רפוס

 ןסינ גיי ןברָאטשעג) ְךיִׁשֵלֹא השמ |
 ,ןשרד ןוא ןייד ,(תפצ ןיא 79 ,ה"לש
 ןופ רבחמ) וראק ףסוי יבר ןופ דימלת
 -עג זיא דימלת ןייז ;לבוקמ ,(ךורע ןחלש
 ךרוד טנַאקַאב :לַאטיװ םייח יבר ןעוו
 "השמ תרות, הרות ףיוא שוריּפ ןייז
 לא, ןעמָאנ ןטימ רעלוּפָאּפ זיא סָאװ
 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע :'ךיש
 ןוא ,םיאיבנ ףיוא ?תואבוצה תוארמ
 הדגה ףיוא שוריּפ ,םיבותכ ףיוא םישוריּפ
 שוריּפ רעד .תובושתו תולאש ,חסּפ לש
 יב קילייה ױזַא ןעוועג זיא הרות ףיוא
 ךישלא רעד, םיא טפור ןעמ זַא ,ןדיי
 זַא ,טגָאזעג ךיױא טרעװ סע ."שודקה
 שוריּפ ןייז טינ ןעמ טפור רעבירעד
 -יוה ןצ ַא זיא סָאד לייוו ,?השמ תרות;;
 ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאװ ,ןעמָאנ רעכ
 .שמוח

 טרעדנוהרָאי ןט11 ןיא) ןׁשרדה השמ
 שאר ,(אנאבראנ ןיא ךיירקנַארפ ןיא
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 ןעוועג זיא דימלת ןייז ;ןשרד ןוא הבישי
 רע ;'ךורע, ןופ רבחמ ןתנ יבר ךיוא
 הרות ףיוא םישוריּפ ןעוועג רבחמ טָאה
 -שג טרעוו ;בויא ןוא ילשמ ,םילהת ןוא
 ןַארַאפ ;י"שר ןופ שוריּפ ןיא טכארב
 טלעטשעגפיונוצ טָאה רע זַא גנוניימ ַא

 ,הבר םירבד ,הבר רבדמב םישרדמ יד

 ןוא אשדת שרדמ ,תורבדה תרשע שרדמ
 -ּפֶא ןַא ןַארַאפ זיא םיא ןגעװ ;ערעדנַא
 יבר, ןײטשּפע םהרבא ןופ גנולדנַאה
 ."הנוברנמ ןשרדה השמ

 רענייא (ם"במר) ןומימ ןב השמ
 ןטייקכעלגעזרעּפ עטסדנטיידַאב יד ןופ

 ןטסערג ןופ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 -אב ,םוטנדיי ןזעיגילער ןיא סולפנייא

 | -םישעג רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא טנַאק
 "סעדינַאמיײמ , סלַא עיּפָאזָאליפ ןופ עט
 ("ןומימ ןב השמ ונבר,) ם"במר רעד --

 ןיא אוואדראק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 ה"צתת םיפלא 'ד חסּפ ברע עינַאּפש
 טאטסאפ ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא (1135)
 ה"סקתת םיפלא 'ד תבט 'כ ,םירצמ ןיא
 רעד טָאה טנגי רעד ןיא ,(1204)
 יבר רעטָאפ ןייז ייב טנרעלעג ם"במר

 ךיוא רָאנ םידומיל רעשידיי רָאנ טינ ןומימ
 זיא 1148 רָאי ןיא ,םידומיל עכעלטלעוו
 -טנַא וצ ןעגנואוצעג ןעוועג ןומימ
 עינַאּפש ןופ עילימאפ ןייז טימ ןפיול
 ךרוד ןדיי ףיוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד בילוצ
 עטקעס רענאדעמכַאמ רעשיטַאנַאפ רעד
 טימ ןעמונעגטימ טָאה רע ;ןדאהומלַא יד

 ןיא .השמ ןוא דוד ,ןיז ייווצ ענייז ךיז
 ןיא ךיז טצעזַאב ןעגנורעדנאוו ליפ ךָאנ

 רָאי ןיא ,עקירפַא-ןופצ ןיא (סעפ) ץעפ
 ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד ךיוא רעבָא 0

 "כאמ יד ךרוד ןדיי ףיוא דמש תרזג ַא
 ןוא ןומימ יבר יו םעדכָאנ ןוא רענאדעמ
 רָאי עכעלטע טכעלעג ןבָאה רעדניק ענייז
 טרָאד ןופ ייז ןענעז ןדיי סלַא םייהעג ןיא
 םירצמ ןייק לארשי-ץרא רעביא ןפָאלטנַא
 טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ,(1168 ךרעל)

 (ם"במר) ןמימ ןב השמ

 יי
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 ךָאנרעד ןוא עירדנַאסקעלַא ןיא טשרעוצ

 ם"במר רעד .ריהחאק ןבעל טָאטסַאפ ןיא

 ןייז ,ןדייל-עילימאפ ליפ ןטילעג ָאד טָאה

 רעדורב ןייז ןוא ,ןברָאטשעג זיא רעטָאּפ

 טימ טלדנַאהעג טָאה רעכלעוו ,דוד יבר

 יד ןטלאהעגסיוא טימרעד ןוא ןטנאילירב

 -עג ןעקנורטרעד זיא ,עילימַאפ עצנַאג

 ם"במר רעד .ףיש ַא ףיוא קידנרָאפ ןרָאװ

 ואו ,אריאק ןבעל טאטסַאפ ןיא טָאה

 ןופ ףיוה רעדנשרעה רעד ןעוועג זיא סע

 םעד ךרעל ןעמונעג ,ןַאטלוס ןשיטּפיגע |
 -עמ רָאטקָאד סלַא ןריציטקַארּפ 1170 רָאי

 ןברָאװרעד ךיז לענש טָאה רע ןוא ןיציד

 רע .רָאטקָאד רעטמירַאב סלַא ןןעמָאנ ַא

 ןופ טשרעוצ רָאטקָאד-בייל ןעוועג זיא

 "אס ןאטלוס ןופ ךָאנרעד ןוא ריזיוו-סיורג

 רעצנַאג רעד ךרוד .ףיוה ןוא ןידאל

 (םירצמ ןוא עקירפַא-ןופצ ןיא) ,טייצ

 ןוא ,םירפס טכעלטנפערַאפ ךיוא רע טָאה

 רעסיורג סלא טמירַאב ןעוועג זיא רע
 םירצמ ןיא ןדיי יד ,רעקנעד ןוא ןדמל
 רעייז סלַא טשרעוצ טמיטשַאב םיא ןבָאה

 זיא גנוניימ ַאזַא) דיגנ לטיט ןטימ רעריפ
 טָאה רע .(רעקירָאטסיה לייט ייב ןַארַאפ
 -עג טינ ןטמָא עשידיי עקיזָאד ענייז רַאפ

 -רַאפ רָאג ,גנונױלַאב-טלעג ענייק ןעמונ |
 -ישי ,ןלוש טיובעג טלעג ענייז ןופ ,טרעק

 ןעמָאנ ןייז .הקדצ ליפ טלייטעצ ,תוב

 םירצמ ןיא רָאנ טינ טמירַאב ןרָאװעג יא
 ואוו ,רעדנעל עטייו עלַא ןיא ךיוא רָאנ
 ךיז טָאה ןעמ .ןדיי טניואוועג ןבָאה סע
 תולאש טיִמ לארעביא םיא וצ טעדנעװעג

 ןברָאטשעג ויא ם"כמר רעד .תובושתו
 טרעוו סע יװ ןוא ,רָאי 70 ןופ רעטלע ןיא
 ןופ טריפעג םיא ןעמ טָאה טלייצרעד

 ןעוועג רבוק ןוא לאושייץרא ןייק םירצמ
 "גייה זיב ןָא טזייוו ןעמ ואוו ,הירבט ןיא
 ,ם"במר ןופ רבק םעד ףיוא גָאט ןקיט
 "גאנג רעד ןיא ןעמ טָאה 1928 רָאי ןיא

 800 םעד טרעייפעג טלעוו רעשידיי רעצ
 סע ;טרובעג סמ"במר ןופ לבוי ןקירָאי
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 -ישרַאפ ןיא םירפס ליפ ןענישרעד ןענעז
 רעד -- .ם"במר ןגעוו ןכַארּפש ענעד
 ףיוא סולפנייא ןַא טַאהעג טָאה ם"במר
 ןיא ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןצנַאג םעד
 -ייז ךרוד ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ףיולרַאפ
 ַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םירפס ליפ ענ
 ,הכלה ןיא ,ןטיבעג עלַא ןיא רעזייווגעוו
 לייט ןיא ןוא קיטע ןיא ,עיפָאזָאליפ ןיא
 -טּפיוה ייווצ יד ,ןטיבעג עכעלטפַאשנעסיװ
 הנשמ רעד ןענעז ם"במר ןופ םירפס
 "עג ךיוא סע טָאה ןעמ יװ רעדָא "?הרות
 "ובנ הרומ,, רעד ןוא ,"הקזחה די, ןפור

 ."םיכ
 -זחה די;) "הרות הנשמ, םעד ףיוא

 ןוא 14 זיא ד"י לייו סע טסייה "הק
 ,ןעגנולײטּפָא 14 ןופ טײטשַאב רפס סָאד

 10 טעברַאעג ם"במר רעד טָאה (םירפס
 רָאי ןיא טקידנעעג םיא טָאה ןוא רָאי
 עלַא ןופ גנולמאז יד זיא סָאד ,0
 "יא טײרּפשעצ ןַארַאפ ןענעז סָאװ תוכלה
 "ורי ייס ןוא ילבב ייס ,דומלת םעד רעב
 ןופ םירפס ערעדנַא ךיוא יו ,ימלש
 .ירפס ,ארפס יװ ,םיארומא ןוא םיאנת
 ןכרוד ןענעז ייז .עדעדנַא ןוא אתפסות
 -עגנייא ,טריציפיסאלק ןרָאװעג ם"במר
 תוכלה יוװ ,תוכייש רעייז טיול טלייט
 -נוזַאב תונברק תוכלחה ,רעדנוזאב תבש
 טָאה ם"במר רעד :ודסכ ױזַא ןוא רעד

 םיצורית ןוא תוישק עלַא יד ןטימעגסיוא
 ןַארַאפ ןענעז סָאװ סאירטו אלקש ןוא
 םעד רָאנ ןבעגעג טָאה רע ןוא דומלת ןיא

 חנשמ,, רפס סָאד ;הכלה רעד ןופ תיצמת

 -עה ןרָאלק ַא ןיא ןבירשעג זיא "הרות
 רעדעי זַא ױזַא ,ליטס-הנשמ ןשיאערב
 ביוהנָא ןיא .ןייטשרַאפ ןענָאק סע לָאז
 ךיוא ם"במר רעד טיג הרות הנשמ ןופ

 -ילערישיפָאזָאליפ עסיוועג "הכלה,, סלַא

 רעד ןגעװו םידומיל ןוא םירקע עזעיג

 ןופ גנוריפיוא רעטוג ,טייקכעלטעג

 "יה ,גנודיילק ,ןסע ןיא תוגחנה ,שטנעמ
 ם"במר רעד טָאה סָאד ;המודכו ענעיג
 ם"במר רעד .עדמה רפס ןפורעגנָא

 528 (םייבמר) ןומימ ןב השמ

 טָאה רע זַא ,המדקה ןייז ןיא טביירש
 יד לייוו ,ןעוועג רבחמ הרות הנשמ םעד

 רענייק ןוא סיורג ןרָאװעג ןענעז תורצ
 רעוװש זיא סע ןוא טייצ ןייק טינ טָאה
 ןופ םישוריּפ יד ןוא ארמג יד ןענרעל וצ
 "עג רעבירעד טָאה רע ןוא ,םינואג יד
 -בָאנ ידכ ,רפס סָאד קלָאפ םעד רַאפ ןבעג
 טעוװ הרות טנרעלעג טָאה ןעמ יװ םעד

 ןסיו ןוא רפס סָאד ןענרעלכרודַא ןעמ
 "עז הרות הנשמ םעד ףיוא ,תוכלה עלַא
 -ירק) תוגשה ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענ
 ןופ עטסקיטכיוו יד .םישוריּפ ןוא (קיט
 םהרבא יבר ןופ "תוגשה,, יד ןענעז ייז
 םישוריּפ יד ןופ ןוא ,(ד"באר) דוד ןב
 ראק ףסוי יבר ןופ "הנשמ ףסכ, רעד
 ךָאנ ןיא ם"במר ןופ הרות הנשמ רעד
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןבעל סמ"במר םייב
 ןעוועג ןענעז סע םגה ןוא ,ןדיי עלַא ייב
 לייו ,טריקיטירק םיא ןבָאה סָאװ לייט

 טעװ סָאד זַא טַאהעג ארומ ןבָאה יז

 ,ארמג ןענרעל סָאד ןכַאמ לטבמ ןצנַאגניא
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא רפס סָאד רעבָא זיא
 סָאד טפור ןעמ .רענגעק יד ךרוד וליפַא

 -םתס ןטימ טלעוו:םידמול רעד ןיא רפס
 רעד, ,לשמל ,?ם"במר רעד, ןעמָאנ
 | ,המודכו "טנקסּפ ם"במר

 רפס קיטכיוװ ןוא סיווג טייווצ סָאד
 -עגסױרַא רעבָא טָאה סָאװ ,ם"במר ןופ

 רעד זיא ,טפאשרענגעק עסיורג ךיוא ןפור
 ם"במר רעד ןכלעװ ,"םיכובנ הרומ,,

 רעשיבַארַא רעד ןיא ןכירשעג טָאה
 ןרָאװעג טצעזרעביא זיא רע ןוא ךארּפש
 ןבא לאומש יבר ךרוד שיאערבעה ןיא
 -רעביא ערעדנַא ןַא ךָאנ ןַארַאפ) ןובת
 רעד ;(יזירח לא הדוהי יבר ןופ גנוצעז
 -געוו, :יא ?םיכובנ הרומ,, ןופ שטייט
 וצ ידכ ."עדנעשזדנָאלב יד רַאפ רעזייוו
 -גיא םעד ןוא גנוטיײדַאב יד ןייטשרַאפ
 ןעמ ףרַאד ?םיכובנ הרומ,/ ןופ סולפ

 טייצ ַא ןעוועג זיא טלָאמעד זַא ,ןסייוו
 "יוו ןוא עיפָאזָאליפ ןופ גנובעלפיוא ןופ
 .רעדנעל עשיבַארַא יד ןיא ןטפַאשנס
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 עינַאּפש ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןופ ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןֹוא)
 רעדנעל עלַא רעביא (ךיירקנארפ-םורד
 סָאד .עיזַא-לטימ זיב עקירפַא-ןופצ ןופ
 רעד ןופ עכַָאּפע ץנַאלג יד ןעוועג זיא
 -לֵא יד ןופ קרעוו יד ;רוטלוק רעשיבַארַא
 ןופ סרעדנוזַאב ,ןפָאזָאליפ עשיכירג עט

 ךעלטנירג ןעוועג ןענעז ,סלעטָאטסירַא
 -געד עשיבַארַא יד ךרוד ייס טרידוטש
 -ליבעג עשידיי יד ךרוד ךיוא ייס ,רעק
 ,טייצ רענעי ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטעד
 -לעוו ,ןעמעלבָארּפ ןענַאטשנַא ןענעז סע

 רעדעי ןופ תודוסי יד טרירעגנָא ןבָאה עכ
 סָאד יו ,ןגארפ עכלעזַא ,ללכב הנומא
 ,טָאג ַא ןַארַאפ ןיא סע זַא ןזייוואב ןכוז

 טריפ ןוא ןפַאשַאב טלעװ יד טָאה סָאװ
 -ָארּפ סָאד ,('םשה תואיצמ,) טלעװ יד

 "בוז עז) ?הריחבו העידי, ןֹופ םעלב

 םעלבָארּפ סָאד ,("הריחבו העידי,, טרָאװ
 "יטסייג ַא ויא סָאװ .,טָאג ןעמ ןָאק יו
 יװ ןטפַאשניא עכלעזַא ןביירשוצ ,טייק
 -עלבָארּפ עקיזָאד יד ,המודכו ןמחר ,טוג
 ער רעד ףךעלטנגייא ןענעז עכלעוו ,ןעמ
 "ארט ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ טינ ןופ טאטלוז
 סָאד רָאנ ,ןכַאז-הנומא ןיא ןײלַא עיציד
 טכיל ןיא ןעגנוביולג עלַא יד ןשרָאפ ןלעוו

 עטעדליבעג ךס ַא ןבָאװ טפאשנסיוו ןופ
 ןופ טריפעגּפָארַא טייצ רענעי ןיא ןדיי
 יד ןענַאטשטנַא זיא סע .הנומא ןופ געוו
 ןכיילגסיא ןעמ ןָאק יצ :עגארפ-טּפיוה
 ןקיזָאד םעד .טפַאשנסיו טימ עיגילער
 ,ם"במר רעד ךיז רַאפ טַאהעג טָאה ליצ

 -ובנ הרומ,, םעד ןבירשעג טָאה רע ןעוו
 -:ָאלב יד רַאפ רעזייווגעוו, םעד ,"םיכ
 רַאפ ןבירשעג םיא טָאה רע ."עדנעשזד
 ןוא .ןינקע ןבא ףסוי יבר דימלת ַא סנייז

 ןיא הנווכ ַא טימ ןבירשעג םיא טָאה רע
 ןייז לָאז רע ידכ ,ךַארּפש רעשיבַארַא רעד
 עשידיי עקיטלָאמעד יד רַאפ ךעלגנעגוצ
 שיאערבעה ןבָאװה עכלעװו .םיליכשמ
 עטסערג יד רעבָא ןענַאטשרַאפ ךַאװש
 ןייז ןיא טַאהעג רפס סָאד טָאה גנוקריוו

 20 (ם"במר) ןומימ ןב השמ

 ליפ ףיוא גנוצעזרעביא רעשיאערבעה

 רעד ,רעקנעד ןוא רעשרָאפ עשידיי תורוד
 עכעלטע ןופ טײטשַאב "םיכובנ הרומ,,
 "ענג יד טלדנַאהַאב רעט1 רעד .ןלייט

 ,טָאג ןופ ,ןטובירטַא ,םיראת יד ןוא ןעמ
 לשמל ,יוװ ,ך"נת ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ

 רעד ;המודכו קיצרַאהמרַאב ,טוג זיא טָאג
 -אגעלַא ןיא ץלַא סָאד טרעלקרעד ם"במר
 (עיראגעלַא, טרָאװכוז עֹז) ןיז ןשיר
 ןעמ ןָאק טּפיוהרעֿביא זַא ,טלַאה רע ןוא
 "טעג רעד ןופ ,"תולעמ ,, יד ,םיראת יד
 ,ןיז ןויטַאגעג ןיא ןעמענ רָאנ טייקכעל
 זיא טָאג, ןגָאז רימ ןעוו זַא ,טסייה סָאד

 טָאג ןגעוו זַא ,טימרעד רימ ןעניימ ,"טוג
 ,טכעלש זיא רע זַא ןגָאז טינ ןעמ ןָאק
 -ַאב יד טלדנַאהַאב לייט רעטייווצ רעד
 ןוא טָאג ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו ןזייוו
 ךיוא יו ,טלעוװ רעד ןופ גנופַאש רעד
 ,גנוניישרעד האובנ רעד ןֹופ ןזעו םעד
 -יצַאב יד טלדנַאהַאב לייט רעטירד רעד

 -עלבארפ יד ,שטנעמ וצ טָאג ןופ גנוא

 ,שגועו רכש ,טכעלש ןוא טוג ןופ ןעמ

 ,החגשה רעכעלטעג רעד ,הריחבו העידי

 רעד ןופ תווצמ יד ןופ םימעט יד ךיוא יו
 ןופ לייט ןשיפָאזָאליפ םעד ןיא .הרות

 הטיש רעד ןיא ם"במר רעד טייג רפס
 ,לטָאטסירַא ףָאזָאליפ ןשיכירג-טלַא ןופ
 רעד ןגעוו םעלכָארּפ ןופ םאנסיוא ןטימ
 לטָאטסירַא רעכלעוו ןיא ,גנופַאש-טלעוו

 ,םלועה תומדק, ןופ טלַאה (וטסירַא)
 ןָא קיבײא ןופ טריטסיזקע טלעוװ יד זַא
 "ועה שודיח,, ןופ טלַאה ם"במר רעד ןוא

 ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו יד זַא ,"םל

 הרומ, רעד .טשינרָאג ןופ ,"ןיאמ שי;
 ןבעל סמ"במר םייב ןיוש טָאה ?םיכובנ
 טפַאשרענגעק ןופ םרוטש ַא ןפורעגסיורַא
 עכלעוו ,םילודג עשידיי עמורפ ךס ַא ייב

 ןענעז ןעגנוניימ ליפ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 םעד סרעדנואב .הנומא רעד ןגעק
 ץנעטסיזקע רעד ןגעוו גנוניימ סמ"במר
 ןבָאה ייז ,טיוט ןכָאנ המשנ ןוא ףוג ןופ
 ןיא טנקייל ם"במד רעד זַא ,ןעוועג דשוח
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 ם"במר רעד טָאה ףיורעד :םיתמה תייחת
 ,"םיתמה תייחת רמאמ , ןייז ןבירשעגנָא
 -געק יד .ןפלָאהעג טינ טָאה סָאד רעבָא

 זיא טּפיוהרעביא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רענ
 טימ ךיז ןעמענראפ וצ ךרד רעצנַאג רעד
 ןשטייטסיוא ןוװאורּפ ןוא עיפָאזָאליפ

 הריקח ןופ ףליה רעד טימ ןכַאז-הנומא
 זַא ,וצרעד טגנערב רע ןוא ,רעשלַאפ ַא

 .ללכב הנומא רעד ןופ קעװַא טייג ןעמ
 -םורד ןיא טָאה ם"במר ןופ טיוט ןכָאנ

 טרעקַאלפעצ ךיז עינַאּפש ןוא ךיירקנארפ
 םעד םורַא הקולחמ ןופ רעייפ סָאד
 "יורג עכלעזַא ;"םיכובנ הרומ,, סמ"במר
 ונבר ,רהה ןמ המלש יבר יוו םידמול עס

 "נַא ןוא ("ידנארעג ןופ הנוי, עז) הנוי
 ןוא רפס סָאד ןעוועג םירחמ ןבָאה ערעד

 -שמ,, ןופ "עדמה רפס,, לייט םעד ךיוא

 וצרעד טריפרעד טָאה ןעמ ."הרות הנ

 הרומ, םעד טנערברַאפ ןבָאה םיחלג זַא

 -עג זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד ."םיכובנ

 רעד זיב תורוד ליפ ךרוד ןרָאװעג טריפ

 "נוזַאב ,ןדיי עמורפ רָאג .טייצ רעטצעל

 ,םידיסח ןופ ןזיירק יד ןיא סנטצעל סרעד

 ןגעק ןדער וצ טגאוועג טינ ןבָאה ייז םנה

 טדערעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןגעוו ,ם"במר

 ם"במר רעד, ןפורעג ןוא ץרא ךרד טימ

 ןענרעל טזָאלעג טינ רעבָא ןבָאה ,"ליז

 םיכובנ הרומ רעד .םיכובנ הרומ ןיא

 םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה

 טינ גנאגנעקנאדעג ןשיפָאזָאליפ-זעיגילער

 רעד ןיא ךיוא רָאנ רעשידיי רעד ןיא רָאנ

 -טסירק ַאזַא ףיוא ,טלעו רעשידיי-טינ
 "גַאמ טרעבלַא יו רעקיטסאלָאכס ןכעל

 -ָאליפ ענײמעגלַא ףיוא ךיוא ןוא ,סונ

 זיא רע .ערעדנַא ןוא אזאניּפש יו ןפָאז

 -עּפָארײא ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא

 "נארפ .,שטייד ,ןײטַאל) ןכַארּפש עשיא

 הרומ םוצ .(ערעדנַא ןוא שילגנע ,שיזיוצ

 -וריּפ ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םיכובנ

 ןומימ המלש ,לאנברבא ,ידופא ןופ םיש

 -צעל .ערעדנַא ןוא ("הרומה תעבג,)
 ביבא:לת ןיא ןענישרעד רע זיא סנט

 232 (םייבמר) ןומימ ןב השמ

 ןופ גנוטיילנייא ןוא שוריּפ ַא טימ דקונמ
 .ןַאמפיוק הדוהי .רד

 םירפס-טּפיוה ייווצ עקיזָאד יד ץוחא
 -נַא ךיוא ןעוועג רבחמ ם"במר רעד טָאה

 רפס, (1 :םירפס עקיטכיו ערעד
 ןיא טצעזרעביא ,שיבַארַא ןיא) ?תווצמה
 תוינשמ ףיוא שוריּפ (2 ,(שיאערבעה
 -ערבעה ןיא טצעזרעביא ,שיבַארַא ןיא)
 (תורמג יד ןופ ףוס םוצ טקורדעג ,שיא
 שוריּפ םוצ ןבעגעגוצ ןענעז סע ןכלעוו וצ

 "םיקרּפ הנומש , יד ךיוא תובא ףיוא
 תולאש (3 :ענעיגיה ןוא קיטע רעביא
 "ןמית תרגא,, (4 ;"רודה רַאּפ,, תובושתו
 ;םיחישמ עׂשלַאפ ןוא הישמ ןגעוו)
 יד ןכַאמ וצ רעגנירג) "דמשה תרגא, (6
 "עג ןענעז עכלעוו ,םיסונא יד ןופ עגאל

 -עקרענַא וצ ךעלטנפע ןעגנואווצעג ןעוו
 ןיא ןוא עיגילער רעשינַאדעמכַאמ יד ןענ

 (8 +(ןדיי ןבילבעג ייז ןענעז םייחהעג
 -ָאליפ ןוא קיגָאל רעביא ?ןויגה תולמ,,
 -יא "השמ יקרּפ, (6 ;ןפירגַאב עשיפָאז
 ערעדנַא ךיוא ,ןגארפ עשיניצידעמ רעב
 ַא זיא ייז ןופ לייט ןגעוו סָאװ ,םירפס

 ם"במר ןופ ןעמַאטש ייז יצ לפייווצ
 ןייז ןיא ,(ערעדנַא ןוא "החלצהה יקרּפ,,)

 -גס ןיא קלח קרּפ םוצ תוינשמה שוריּפ
 יד ךיוא ם"במר רעד טלדנַאהַאב ןירדה

 -טּפיוה יד ,םירקע יד ןענעז סָאװ ,עגארפ
 ןוא ,הנומא רעשידי רעד ןופ תודוסי

 ןופ ,םירקע יד סיוא טרָאד טנכער רע
 יד ןרָאװעג טריזיליטס ןענעז סע עכלעוו
 -ןײרַא ןענעז סָאװ ,"ןימַאמ ינא; 8
 ןדעי ןגָאז וצ רודיס ןיא ןרָאװעג ןעמונעג
 .ןענעװַאד ןכָאנ גָאט

 "יימ יד ןענעכייצרַאפ וצ ךיוא זיא סע
 -ַאטשנַא זיא סָאװ ,טייקנעדישרַאפ-גנונ
 רעד ןיא רעקירָאטסיה יד ןשיווצ ןענ
 זיא רע ןעוו ם"במר רעד טָאה יצ ,עגארפ
 תעב ,עקירפַא-ןופצ ןיא ץעפ ןיא ןעוועג
 יד םינּפל ןעמונעגנַא ,הרזג:דמש רעד
 -ידלושַאב ַאזַא .עיגילער רעשינַאדעמכַאמ
 ם"במר ןגעק ןרָאװעג טכַארבעג זיא גנוק
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 -קָאד ןשיבַארַא ןַא ,אנוש ַא סנייז ךרוד

 טרטמראפ םעד ןגעוו טָאה רעכלעוו ,רָאט

 ןוא ןַאטלוס ןשיטּפיגע םוצ ם"במר םעד

 ךרודַאד ןעוועג זיא ןבעל סמ"במר םעד

 רעגייג) רעקירָאטסיה לייט .,רַאפעג ןיא

 -לושַאב יד ןטלַאהעג ןבָאה (ערעדנַא ןוא
 עצנַאג ַא רעבָא ,עקיטכיר ַא רַאפ גנוקיד

 -גַא ןוא קנומ) רעקירָאטסיה ערעדנַא ייר
 גנוקידלושַאב יד זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה (ערעד
 ,עשלַאפ ַא זיא

 ם"במר ןופ העּפשה יד ןוא דובכ רעד
 ייב ייס סיורג ןעוועג זיא ןדיי עלַא ייב
 ןעמ ןעו .טיוט ןכָאנ ייס ןוא ןבעל ןייז
 ןופ ןרָאװעג ריואוועג םילשורי ןיא זיא
 -פה רעד ןיא ןעמ טָאה הריטּפ סמ"במר
 רפס ןיא ילע ןופ רוּפס םעד טגָאזעג הרט
 ןורא חקלנ יכ, רעטרעוו יד טימ לאומש
 םיא ףיוא ןבירשעג טָאה ןעמ ."םיהלא

 ןופ, ,"השמכ םק אל השמ דעו השממ,,

 רעד יוװ ױזַא ןעועג טינ זיא ונבר השמ
 שידק ןיא ןעמ טָאה ןמית ןיא ."ם"במר
 השמ ונבר אנברו אנרמד ייחב,, טגָאזעג
 -עג ןענעז ם"במר ןגעו ."ןומימ ןב
 "יב ןוא םירפס ליפ רעייז ןרָאװעג ןבירש
 סנילעי דוד ןיא .ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכ

 (1808 עשראוו) ?ןומימ ןב השמ יבר;
 עלא יד ןופ עיפארגָאילביב ַא ןַארַאפ זיא

 "וצ ןענעז טלָאמעד טניז רעבָא ;ןבַאגטיױא

 -ַאב ,ןטעבױַא ערעדנַא ליפ ךָאנ ןעמוקעג
 טָאה ןעמ ןעוו 1988 רָאי ןיא סרעדנוז
 ןופ רָאי-טרובעג 800 םעד טרעייפעג
 ךליב ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע .ם"במר

 טמַאטש דליב סָאד רעבָא ,ם"במר ןופ

 -ףאוו זיא ןוא טייצ רעטעּפש ַא רעייז ןופ
 זיא ןגעקאד ;טאקיפיסלַאפ ַא ךעלנייש
 ןופ טפירשטנַאה ענעגייא יד ןַארַאפ
 עז -- .טפירשרעטנוא ןייז ןוא ם"במר
 םעד ;לארשי ימי ירבד, ץערג ךיוא

 . םוצ (לאומש ןבא) ןאמפיוק ןופ אובמ

 םעה רדחא ;'םיכובנ הרומ,

  .םימרד תשרּפ לע ןיא) "לכשה

 ןוטלש

 334 ('יבמר) ןמחנ ןב השמ

 ןריובעג) ן"במר ,ןמחנ ןב השמ
 ןברָאטשעג -- עינַאּפש ןיא 1198 ךרעל

 (לארשי:ץרא ןיא וכֵע ןיא 1270 ךרעל

 -מג ןוא הרות ןופ שרפמ ,בר רעטמירַאב

 ,רעקנעד רעזעיגילער ,לבוקמ ,קסוּפ ,אר
 .שי:ץרא ןיא בושי ןשידיי ןופ רעײנַאב
 ןייז תעב ןיוש זיא ן"'במר רעד .,לאר
 "סערג רעד סלַא ןעוועג טמענרַאפ ןבעל

 ןזעיגילער ןשידיי ןיא טעטירָאטױא רעט
 "סערג רעד סלַא ןעוועג טנרערַאפ ןבעל

 תרדא ןב המלש יבר יװ םילודג עכ
 ן'במר רעד ,ערעדנַא ןוא (א"באר)
 שוריּפ ןטמירַאב ןייז ןעוועג רבחמ טָאה
 ךס ַא ףיוא ן"במרה ישודיח :הרות ףיוא
 "דנ ףיוא תוכלה ;ארמג רעד ןופ תותכסמ

 וצ * 'ה תומחלמ,, רפס :תורוכב ןוא םיר
 ערעדנַא ןוא ,"ף"יר, םעד ןרעפטנערַאפ
 רעד .תובושתו תולאש ןוא םירפס

 "אר עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ן"במר
 ןוא .הלבק טנרעלעג ןבָאה סָאװ םינוש
 הלבק סָאד זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא סע

 ,םיא ןופ זיא "ןוחטבהו הנומאה,, רפס

 "עג ן"במר רעד זיא 1263 רָאי ןיא --
 חוכיו ַא ןטלַאה וצ ןרָאװעג ןעגנואווצ
 םעד טימ םוטנטסירק ןוא םוטנדיי ןגעוו
 יערפ) ָאנַאיטסירח אלואאפ דמושמ
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא הוכיו רעד ;(לוָאּפ
 םעד בָאקַאי גינעק ןופ טייהנועוונַא רעד
 טָאטשטּפױה רעשיליוטאק רעד ןיא ןט1
 טימ טָאה ן'במר רעד .אנָאלעצרַאב
 "ידיי יד טקידייטרַאפ טקַאט ןוא עדריוו
 טָאה רע יוװ םעדכָאנ רעבָא  .עיגילער עש

 סָאד ,חוכיו ןופ טלַאהניא םעד ןביושעגנָא
 חוכיו,) ?הבוח תמחלמ,, לרפס עטמירַאב

 זַא ,טרסמרַאפ םיא ןעמ טָאה ('ן"במרה
 -עלטסירק יד טקידײלַאב ןבָאה לָאז רע

 טלייטרואראפ ויא רע ןוא ,עיגילער עכ
 -לע ןיא .עינַאּפש ןזָאלרַאפ וצ ןרָאװעג
 -רָאפ רע טָאה (1267) רָאי 72 ןופ רעט
 ןזיא ןוא רעדניק ןוא םייה ןייז טזָאל
 "ןקעגנָא זיא רע ;לארשי-ץרא ןייק קעווַא
 ןבלעז ןיא לולא 'ט םילשורי ןייק ןעמ
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 ,בורח ץלַא ןפָארטעג טָאה רע ואוו ,רָאי
 -עג טָאה ן"במר רעד .ןדיי 2 ןצנַאגניא
 -עג ןוא הלהק עשידיי עיינ ַא טעדנירג
 ןשידיי ןופ גנואיינַאב רעד ףיוא טעברַא
 ןבירשעג ,הבישי ַא טעדנירגעג ,בושי
 ןעמוק לָאז ןעמ זַא ,ץראל ץוח ןייק ווירב
 ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,לארשי-ץרא ןייק
 -ולח,, יד טעדנירגעג טָאה רע זַא גנוניימ
 ץראל ץוח ןיא טלעג ןעלמַאז סָאד ,"הק
 ,לארשי-ץרא ןיא ןדיי יד ןטלַאהוצסיוא
 תועט יּפ לע ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא סָאװ

 "סנה לעב ריאמ יבר,) ן"הבמר תּפוק
 תֹּפוק ןסייהעג יז טָאה תמאב ןוא
 רבחמ רע טָאה לארשי-ץרא ןיא ."ן"במר
 ןענַאד ןופ .הרות ףיוא שוריּפ ןייז ןעוועג
 םעד ןוז ןייז וצ ןבירשעג ךיוא רע טָאה
 םיטרּפ -- ."ן"במרה תרגא,, ווירב-רסומ
 "וישרודו רוד רוד ,, סייוו עז ן"במר ןגעוו
 'ה קלח

 ,השמ וריבודרוק עז ןריבודרוק השמ

 ןט15 ןיא טבעלעג) יצוק ןופ השמ
 ןיא יצוק טָאטש רעד ןיא טרעדנוהרָאי

 יד ןופ ,קסוּפ רעטמירַאב ,(ךיירקנארפ
 תוצמ רפס, ןופ רבחמ ,תופסות ילעב

 ןעמָאנ-תובת-ישאר ןטימ טנַאקַאב ,"לודג
 ךעלריפסיוא טיג רע ןכלעוו ןיא ,"ג"מס,
 ןופרעד .תווצמ ג"ירת יד ןופ םיניד יד
 ןעוועג רבחמ ליברוק ןופ קחצי יבר טָאה

 רע ;{ןטק ג"מס,, ןעמָאנ ןטימ רוציק ַא
 . ףיוא ?םיטשּפ., ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה
 -ליײטנַא 1240 רָאי ןיא טָאה רע :הרות
 חוכיו ןיא (םינבר 2 ךָאנ טימ) ןעמונעג

 -סיױרַא טָאה רעכלעוו ןינוד דמושמ ןגעק

 -- .דומלת ןגעק ןעגנוקידלושאב טקורעג

 י"ה קלח ,ייוישרודו רוד רוד,, סייוו עז

 ענליוו ןיא ןברָאטשעג) שקבר השמ
 "וגה ראב,ןופ רבחמ ,קסוּפ ,(1671 ףס
 יללכ; ךיוא יו ךורע ןחלש ןפיוא "הל
 "חה' ןפורעג םיא טָאה ןעמ ?"הארוה
 ,ןיפ ןופ "?הנמאנ הירק, עז ;"דיס

 36 חיזעמ---וריבודרוק השמ

 ."דיגמ, ,"הבישי, עז חלושמ

 טזָאלרַאפ טָאה סָאו די ַא רֹמֹוׂשמ
 ןַא ןעמונעגנָא ןוא עיגילער עשידיי יד
 ןוא הנשמ רעד ןיא :עיגילער רעדנַא
 ,ףךמומ, ךעלנייועג רע טסײה ארמג
 סָאד ןוא דמושמ ךיוא לָאמלײט רעבָא
 טפָא ץנַאג קורד ןיא ןרָאװעג זיא טרָאװ
 . ןבירשעג ןוא ,רָאזנעצ ןכרוד טקעמעגסיוא
 ןיא םלשה ךורע רעד ;רמומ טרָאװ סָאד
 -רצ עלַא יד טגנערב "דמש, טרָאװ
 -טינ יד ןיא ואוו ,ארמג רעד ןופ רעט
 -ושמ,, ןַארַאפ זיא םירפס עטרירוזנעצ
 -אב'דמש יד ."רמומ, טאטשנַא "דמ
 ןיא סיורג ןעוועג זיא ןדיי ןשיווצ גנוגעוו
 ,גנַאװצ בילוצ ייס ,ןטייצ ענעדישרַאפ
 תופידר יד ןופ טייצ רעד ןיא סרעדנוזַאב
 -וטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןיא םישוריג ןוא
 בילוצ ייס ,(?םיסונַא,, טרָאװכוז עז) לַאג
 יד .("עיצַאלימיסַא; עז עיצאלימיסַא
 יד ןופ ענייא ךיוא זיא גנוגעװַאב"דמש
 ױזַא טינ זיא ןדיי לָאצ יד סָאװ ןכַאזרוא
 ןעוו ןייז טפרַאדַאב טָאה יז יװ סיורג
 ןענעז ןדיי זַא טכַארטַאב יד טמענ ןעמ
 'ינש תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג
 ,ןאילימ 8 רעביא

 ןופ רענייא .(רעטבלאזעג רעד) היׂשמ
 ,עיגילער רעשידיי רעד ןופ םירקע יד
 -עוואד ןכָאנ גָאט ןדעי טגָאז ןעמ עכלעוו
 רעד זיא ,"ןימאמ ינא, 13 יד ןיא ןענ
 טעװ סע זַא ,"חישמה תאיב,, ןיא ןעביולג

 סָאד ןופרעד) רעטבלַאזעג רעד ןעמוק |
 ןוא ,טָאג ןופ רעזיילסיוא (חישמ טרָאװ
 סָאד .תולג ןופ ןדיי יד ןזיילסיוא טעװ רע
 ןופ רעזילסױא סלַא ?חישמ,, טרָאװ
 הכ, ה"מ היעשי ןיא ןַארַאפ זיא ןדיי
 ןופ ךלמ ןגעוו "שרוכל וחישמל' ה רמא
 ןדיי יד ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,שרוכ סרּפ
 -קירוצ שינעביולרעד יד לבב תולג ןיא
 ןעיובוצפיוא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייגוצ
 ןיא ןביולג םעד רעבָא ;שדקמה תיב סָאד
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 ןוא ןעמוק טעוװ רעכלעוו ,חישמ ןשידיי ַא
 -צעל יד ןעגנערב ןוא ןדיי יד ןזיילסיוא
 טלעװ רעד ןיא ןריפנייא ןוא הלואג עט
 ןוא טייקיטכערעג ןופ גנונעדרָא עיינ ַא
 ןשיוװצ רָאנ טינ טּפַאשרעה רעכעלטעג
 -עג ,רעקלעפ עלַא ןשיוצ ךיוא רָאנ ןדיי

 -ידיי ערעטעּפש יד ןיא טשרע רימ ןעניפ
 ןיא .םישרדמ ,ארמג רעד ןיא ,םיױפס עש
 זַא ןזיוװעגנָא טרעו םירפס עקיזָאד יד
 יד טגָאזעג תואובנ ןבָאה חישמ ףיוא
 -יה תירחאב היהו, ,'ב היעשי םיאיבנ
 יד ןופ ףוס ןיא ןייז טעו סע ןוא ,"םימ
 ןויצ ןופ ,"הרות אצת ןויצמ יכ,, ,ןטייצ
 -לעפ ליפ רַאפ ערעל יד ןײגסױרַא טעוו

 ןוא ?םיוגה ןיב טפשי., ,(םיבר םימע) רעק
 אל ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןטּפשמ טעװ רע
 טעװ קלָאפ ןייא ,ברח יוג לא יג אשי
 ַא ןגעק דרעװש יד ןביוהפיוא טינ רעמ

 -עדנַא ךיוא עבלעז סָאד ,"קלָאפ טייווצ

 -אעדיא רעד ןגעוו היעשי ןופ תואובנ ער
 היעשי) טלעוװ רעד ןיא גנונעדרָא רעל
 ,םיאיבנ ערעדנַא ייב ךיוא ןוא (איי
 הנה ,) יכאלמ ,הירכז ,לאקזחי ,והימרי
 ,לאינד ,(איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא
 רימ ןעניפעג זחישמה תאיב ןגעוו ךעלטייד
 רעד ןופ םינורחא םירפס לייט ןיא ךיוא
 יד ןיא ךיוא ןיוא ,ינש תיב ןופ טייצ
 רעד ןופ םינורחא םירפס עשירָאטסיה
 -יה יד ןיא ךיוא ןיוא ,ינש תיב ןופ טייצ
 רעכלעוו ,סויוואלפ ןופ רעכיב עשירָאטס
 ןיא ןבָאה ןשטנעמ לייט זַא ,טלייצרעד
 טפַאשרעה רעשימיור רעד ןופ טייצ רעד
 םעד טצונעגסיוא לארשייץוא רעביא
 סלַא טרעלקרעד ךיז ןוא ןביולג-חישמ

 ןביולג רעד טרעוװ הנשמ רעד ןיא .חישמ
 קרּפ ףוס תוכױב ןיא טכַארבעג חישמ ןיא
 םלוע, םתס ןוא ?חישמה תומיל,, יא
 ןגעװ ,(קלח קרּפ ןירדהנס הנשמ) ?אבה

 ןעמ זא ןעגנוניימ ןַארַאפ ןענעז'ס סָאװ
 ןיא .חישמ ןופ ןטייצ יד טימרעד טניימ
 טכַארבעג ןרעװ שרדמ ןוא ארמג רעד
 ,הדגא ירבד ליפ הישמ ןיא ןביולג ןגעוו

 538 חישמ

 ןפיוא טגָאז ח"צ ןירדחנס ןיא ארמג יד
 זַא ,"הנשיחא התעב , 'ס היעשי קוספ
 סחישמ טעוװ ןייז הכוז ןלעװ ןדיי ןעוו
 טינ ביוא ןוא ,ןרעו טלייאעגוצ ןעמוק

 -ַאב ריא ןיא ,התעב ןייז הלואג יד טעוו

 ארמג רעבלעז רעד ןיא .טייצ רעטמיטש
 הכוז ןלעוו ןדיי ביוא זַא טכארבעג טרעוו
 סנקלָאװ יד ףיוא ןעמוק חישמ טעװ ןייז

 ןעמוק רע טעװ טינ ביוא ןוא ,למיה ןופ
 טייר ,םערָא;) ?רומחה לע בכורו ינע,
 ארמג רעד ןיא טרָאד .('לזייא ַא ףיוא

 רַאפ ןעמענ ענעדישרַאפ טכַארבעג ןרעוו
 ןוא (הניגח ,הליש ,םחנמ .,ןוני) חישמ

 סחישמ זַא ,טגָאז ד"נ םיחסּפ ארמג יד
 יד רעדייא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא ןעמָאנ

 -גס ןיא .ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו
 רעדייא זַא ,טגָאזעג טרעוװו ז"צ ןירדה
 רעגנוה ַא ןייז טעװ ןעמוק טעוװו חישמ
 ןברַאטשסיױא ןלעװ ןשטנעמ ךס ַא ןוא

 "פוז עז ןעמוק סחישמ רָאפ ןדייל יד ןגעוו
 ארמג ףוס םוצ ."חישמ ילבח,, טרָאװ
 ןופ םינמיס ייר ַא טכַארבעג ןרעוו הטוס
 זַא ןקרעמַאב וצ זיא סע ןטייצ סחישמ
 ,ללה יבר ארומא ןייא ןעוועג זיא סע

 טרָאד) ןגָאז וצ טלָאװעג טָאה רעכלעוו
 ,"לארשיל חישמ םהל ןיא,, (ןירדהנס ןיא !

 ןוא ,חישמ ןייק ןבָאה טינ ןלעוװ ןדיי זַא
 ןללה יבר ןגעק סױרַא טערט ארמג יד

 רעטרעװ יד סיוא טרָאד טשטייט י"שר
 ךולמי אוה ךורב שודקח., זַא ללה יבר ןופ
 ןילַא טעװ טָאג) "ודבל םלאגיו ומצעב

 .(ןויילסיוא ןיילַא ןדיי יד טעװ ןוא ןגינעג
 (גש"ס תבש) טגָאז לאומש ארומא רעד

 אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא
 "ציא רעד ןשיווצ) "דבלמ תויכלמ ידובעש !

 טעװ חישמ ןופ טייצ רעד ןוא טייצ רעקיט
 סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ןייז דישרעטנוא רעד
 טינ רעקלעפ ערעדנַא יד ןלעװ טלָאמעד
 ןופ טייצ יד ;(ןדיי יד רעביא ןשרעה
 רעד ןיא ףךיוא ןוא ,ָאד טסייה חישמ
 "מה תומי, ,'א קרּפ ףוס תוכרב הנשמ
 ארמג רעד ןופ רעטרע עלַא יד ."חיש |
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 ךורע ,, ןיא טכַארבעג ןרעוו חישמ ןגעוו
 רעד ןיא ."חישמ,, טרָאװכוז ,"?םלשה

 סע זַא ,טגָאזעג טרעװ ב"נ הכוס ארמג
 חישמ רענייא ,םיחישמ ייווצ ןייז ןלעוװ
 המחלמ יד ןריפ טעוװ רעכלעוו ,ףסוי ןב
 ןרעװ טעגרהעג טעוװ ןוא גוגמו גוג ןופ

 דוד ןב חישמ ןעמוק טעװ ךָאנרעד ןוא
 רעכלעוו ,(ךלמה דוד ןופ ןעמַאטשּפָא)
 ןופ ןיז רעד .הלואג יד ןעגנערב טעוו
 ,טשטייטעגסיוא טרעוו םיחישמ ייווצ יד
 יד ייס ןרעוו טזיילעגסיוא ןלעװ סע זַא
 לָאמַא ןבָאה עכלעוו ,םיטבשה תרשע יד
 "פא תוכלמ) לארשי תוכלמ סָאד טַאהעג
 סָאװ ןדיי יד ייס ןוא (ףסוי ןופ ,םיר
 תיב יכלמ) הדוהי תוכלמ ןופ ןעמַאטש

 -עג טרעוו 'הל יתבר אתקיסּפ ןיא ,(דוד
 ןעמוק טעװ חישמה תאיב רַאפ זַא ,טגָאז

 ןוא לארשי-ץרא ןופ גרעב יד ףיוא והילא
 טמענ סָאד) הלואג יד ןייז רשבמ טעוו
 -נַא ןיא .,(יכאלמ ףוס קוסּפ ןופ ךיז

 טגָאעג טרעוו חישמ ןגעוו תודגא ערעד
 סָאװ רפוש ןזָאלב טעוו איבנה והילא זַא

 "רעד ;הלואג ןופ ןכייצ רעד ןייז טעוו
 לש רפוש, קורדסיא רעד זיא ןופ
 הבוז, שטנואוו רעד ךיוא ןוא ,"חישמ
 -- .הישמ לש רפוש ןרעה וצ ןייז וצ

 ןיא ןביולג רעד זיא רעטרע ליפ ןיא
 ןביולג םעד טימ ןדנוברַאפ ךיוא חישמ
 דוד) חישמ רעד ןייז טעוו ךלמה דוד זַא

 חישמ זַא רעדָא (םיקו יח לארשי ךלמ
 -ןעמַאטשּפָא סדוד ןופ רענייא ןייז טעוװ
 טרעלקרעד טרעוװ סָאד .ךעלקינייא עד

 ב"לק םילהת ןיא קורדסיוא םעד טימ
 ,"ךחישמ ינּפ בשת לא ךדבע דוד רובעב
 רנ יתכרע ,דודל ןרק חימצא םש., ןוא
 -סיוא רעד ןַארַאפ זיא ןופרעד ,"יחישמל

 חישמ,, ןוא ,"אחישמ אכלמ דוד ,, קורד
 תולפת ייווצ יד ןענעז ןופרעד .?דוד ןב
 -- ,ךריע םילשורילו, הרשע הנומש ןיא
 דוד חמצ תא, ןוא ,ךדבע דוד אסכו
 רַאפ הכרב יד ךיוא זיא ןופרעד ."ךדמע
 תיב תוכלמבו -- ונחמש, הרטפה רעד

 20 חישמ

 יד טימ --- ."דוד ןגמ -- ,ךחישמ דוד
 ךיז ןבָאה תחישמה תאיב ןגעוװ םינינע
 םילודג עשידי יד טקיטפעשַאב ךיוא
 -רדמ ןוא ארמג רעד ןופ טייצ רעד ךָאנ
 ןיא ם"במר רעד סרעדנוזַאב ןוא ,םיש
 ןיא ,"ןמית תרגא,, ווירב ןטמירַאב ןייז
 ןופ םינמיס יד םורַא טדער רע ןכלעוו

 ןגעק סיױרַא טערט ןוא חישמה תאיב
 ןופ גנוניישרעד יד -- .םיחישמ עשלַאפ

 ('רקש יחישמ,2) ?םיחישמ עשלַאפ,

 -כישעג רעשידיי רעד ןיא ןעמ טקרעמאב
 ,ינש תיב ןופ ןטייצ עטלַא יד טניז עט
 -רעטנוא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא
 -לעפ ערעדנַא ךרוד ןדיי ןופ ןעגנוקירד

 ןיא רעמיור יד ךרוד סרעדנוזַאב ,רעק
 -גייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1 םעד
 ןעזעג טָאה ןעמ .גנונעכערטייצ רעכעל
 תוחוכ עכעלשטנעמ ענעגייא טימ זַא
 יד ןופ טכַאמ עשירעטילימ יד ןעמ טעוו
 ןעמ ןוא ,ןעמוקייב טינ רעקירדרעטנוא
 ,חישמ ןופ ןעמוק ןיא טביולגעג טָאה
 -ַאב ןוא רעדנואוו ןזייווַאב טעוו רעכלעוו

 טניז .רעקירדרעטנוא ןופ ןדיי יד ןעיירפ
 וצ טייצ ןופ ןזיוואב ךיז ןבָאה טלָאמעד
 ןופ רעדעי סָאװ ,םיחישמ עשלַאפ טייצ

 "רעד רעד זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה ייז

 -רעד רעד ,חישמ רעד ,לאוג רעטעטרַאװ

 ןזייװַאב וצ טרידנעטערּפ טָאה ןוא ,רעזייל
 רימ ןבעג ירצונה ושי ןגעוו .רעדנואוו יד
 ענעי ןיא ."ירצונה ושי,, טרָאװכוז ןיא
 -ערּפ-חישמ עכעלטע ןעוועג ןענעז ןטייצ
 טליצרעד טרעװ ייז ןגעוו ;ןטנעדנעט
 ןוא "תומחלמ, רעכיב סעסויוואלפ ןיא
 חישמ רעטסדנטיידַאב רעד ."תוינומדק,,
 דלעה רעשירעטילימ ןוא טנעדנעטערּפ

 "עוו ןיא ,אבכוכ רב ןעוועג זיא ןדיי ייב
 טָאה אביקע יבר אנת רעד וליפא ןעמ

 רב עז) חישמ זיא רע זַא טביולגעג

 הלּפמ רעכעלקערש רעד ךָאנ .("אבכוכ
 ןדיי ייב ןזיווַאב ךיז ןבָאה אבכוכ רב ןופ
 ערעדנַא ארמג רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -סיורַא ןבָאה עכלעוו ,"םיחישמ עשלאפ,



 לשמ---?יכשמ : 381

 ןדנַאטשפױא לארשי:ץרא ןיא ןפורעג

 ןיא ,דומלתה תמיתח ךָאנ .םיור ןגעק
 עג רעשידיי רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד
 עשלאפ ,, יד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,עטכעש
 ןטלַאטשעג ענעדישרַאפ ןוא ?םיחישמ
 -רעקיטסימ ,ןדלעה עשירעטילימ סלַא
 -ידיי רעד ןופ ןרָאטַאמרָאפער ,רעמיורט
 יז ןופ עטסדנטײדַאב יד ;עיגילער רעש

 ,("יאורלא דוד, עז) יאורלא דוד ןענעז
 יתבש ,(?ינבוארה דוד, עז) ינבוארה דוד

 ןופ לייט ןוא ,("יבצ יתבש. עז) יבצ
 רעד ןגעוו -- .,רעגלָאפכָאנ סיבצ יתבש

 ןַארַאפ ןענעז ןדיי ייב עיידיא-חישמ
 :רעכיב עדנּפעשרעד עקיטכיוו ייווצ
 ןוא "לארשיב יחישמה ןויערה,, רענזיולק
 איאסעמ יהד , (שילגנע ןיא) ןָאטסנירג

 ךס ַא ץירָאטסיה שיאושזד ןיא עידייא
 -סיוא ןענעז ןלאירעטַאמ סנָאטסנירג ןופ
 -ערבעה סרענזיולק ןיא ןרָאװעג טצונעג
 .טעברַא רעשיא

 ,"ףלכשה. צז ליכשמ

 תיב ןכעלגעוואב םעד ןופ ןעמָאנ ןכשמ
 ןיא טַאהעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,שדקמה
 "ןכש , ןופ ןיא טרָאװ סָאד ;רבדמ רעד
 טגָאז ה"כ תומש שמוח ןיא .(ןעניואוו)

 וצ ןגָאז לָאז רע זַא ונבר השמ וצ טָאג
 תובדנ ןבעג לָאז רעדעי זַא ,ןדיי יד

 ןוא ,םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו,

 םוטקילײה ַא ןכַאמ רימ ייז ןלָאז ןופרעד
 טרָאד .ייז ןשיווצ ןעניואוו לעװ ךיא ןוא
 -אב טרעוװ (המורת הרדס) שמוח ןיא
 טָאה ןכשמ רעד יו ךעלריפעגסיוא ןבירש
 -עג ןענעז סע םילכ ערעסָאװ ,ןעזעגסיוא
 -עג ַא ןעװעג זיא רע .קינייװניא ןעוו
 ןיא טרָא ןייא ןופ ןגָארטוצרעביא ,טלעצ

 טקעדַאב ןוא ץלָאה ןופ טכַאמעג ,ןטייווצ
 רעד ןעוועג זיא ןכשמ ןיא .תועירי טימ
 ןיא .חבזמ ןוא ,הרונמ ,שיט רעד ,ןורא
 טעברַא יד זַא ,טגָאזעג טרעוו ה"ל תומש

 ןב לאלצב טריפעגסיוא ןבָאה ןכשמ ןופ
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 ןב באילהא ןוא הדוהי טבש ןופ ירוא
 עשידומלת יד ןיא .ןד טבש ןופ ךמסיחא
 סָאװ םוטקיליײה סָאד ךיוא טרעוװ ןלַאװק
 ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש ןבָאה ןדיי
 ןפורעגנָא ,הליש ןיא טָאהעג ,םיטפוש יד
 ."הליש ןכשמ ,;

 סָאד זַא ,רימ ןעניפעג ך"נת ןיא לׁשֹמ
 סָאד רָאנ טינ טנכיײצַאב ?לשמ,, טרָאװ

 -ָאד םעד רעטנוא ןעייטשרַאפ רימ סָאװ
 ,השעמה רופיס םעניילק ַא ,טרָאװ ןקיז
 רסומ ַא סױהַא טמענ ןעמ ןכלעוו ןופ

 ,ערעל עדעי םתס ךיוא רָאנ ,לכשה
 רבדמב) ןַארַאפ ןיא םעלב ייב .האובנ
 -ַָאד רעד ןוא ,"רמאיו ולשמ אשיו, (ג"כ
 עשיטעטַאּפ ַא ןעוועג זיא "?לשמ,, רעקיז

 -רעד ןרעװ א"כ רבדמב ןיא .האובנ
 טינ זיא סע ןוא ,"םילשומ ,, יד טנָאמ

 .ןיא .טימרעד טניימ ןעמ סָאװ ,רָאלק
 םעד ןיוש רימ ןעניפעג ד"כ לאקזחי !

 רעד :ךיילגרַאפ ַא סלַא *?לשמ,, קורדסיוא
 םילשורי ןופ עגאל יד טכיײלגרַאפ איבנ
 "-אב רעד תעב רעניואוונייא עריא ןוא

 טימ ּפָאט ַא וצ לבב ךלמ ךרוד גנורעגַאל
 -םיוא ןרעװ סע ןכלעוו ןיא ,רעסַאװ םייה
 עכלעזַא .םילכאמ עטסעב יד טֿכָאקעג
 רימ ןעניפעג ןעגנוכיילגראפ עכעלדליב

 "רע רעד .רעטרע ליפ ןיא ך"נת ןיא

 זיא ך"נת ןיא ןיז םעד ןיא לשמ רעטש

 םיטפוש) ןועדג ןב םתוי טימ השעמ יד
 "עג ןענעז עכלעוו רעמייב יד ןגעוו ('ט

 ,גינעק ַא ךיז רעביא ןפורסיוא ןעגנַאג

 ךיא טָאװ ך"נת ןיא ילשמ רפס רעד

 ןיא ,("ילשמ,, עז) ןעגנוכיילגרַאפ עצרוק
 המלש ןגעוו טגָאזעג טרעוו 'א םיכלמ
 תשלש ., ןעוועג רבחמ טָאה רע זַא ךלמה

 ןיא --- .(םילשמ 8,000) "לשמ  םיפלא
 רעצנַאג רעד ןיא ,שרדמ ןוא ארמג רעד
 ,םילשמ ליפ רעייז רימ ןעניפעג ,הדגַא !
 ןעמ עכלעוו טימ ,תוישעמ ירוּפס עניילק |
 .םינינע ענעדישרַאפ טרעלקרעד
 אנת רעד עכלעוו טימ תודמ 89 יד ןופ |

 ענייא
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 טָאה ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא יבר
 זיא הרות יד הדגא ירבד ןיא טרעלקרעד

 -גא, רעטרעווכוז עז) לשמ,, רעד ןעוועג
 רעד ןופ םילשמ לייט ,(?תודמ,, ,"הד
 ייב ךיוא רימ ןעניפעג הדגא ןוא ארמג
 בייל ןטימ השעמ יד יוװ ,רעקלעפ עּרעדנַא
 תישארב שרדמ) ךראטש לגיופ םעד ןוא
 סָאװ סקופ ןטימ השעמ יד ,(ד"ס הבר
 ןיא ןעמוקַאבנײרַא טלָאװעג ךיז טָאה

 קוסּפ ןפיוא תלהק שרדמ) ןטרָאגנייוו

 ןיא ארמג יד ,("ומא ןטבמ אצי רשאכ,
 יבר אנת רעד זַא טגָאז ח"ל ןירדהנס

 ןגעו םילשמ 200 טַאהעג טָאה ריאמ
 ,תויח ןגעו תוישעמ ךעלניישראוו) ןסקופ
 ,(ּפאזע ןשיכירג ןופ ןעלבַאפ יד וצ ךעלנע
 הדגא רעשידומלת רעד ןופ םילשמ יד ןיא
 -סקלָאפ עשידיי יד ךעלטנגייא רימ ןבָאה
 -- .דומלת ןופ טייצ רעד ןופ רוטארעטיל
 לָאמלײט רימ ןעניפעג רעטלַאלטימ ןיא
 ןפַאשעג ןבָאװ עכלעוו ,םילודג עשידיי
 היכרב יבר יו םילשמ ןופ טיבעג ןפיוא

 יבר ,'םילעוש ילשימ, ןייז ןיא ןדקנה
 "בא יבר ,"םייח ילעב תרגא,, סומינולק

 ,"ךיזנהו ךלמה ןב,, ןייז ןיא יאדסח םהר

 הראבז ףסוי יבר ,"הנמידו הלילכ, רעד

 ,"היכרב;, עז) "םיעושעשה רפס,, ןייז ןיא
 עקיזָאד יז .("הראבז/ ?יאדסח;,
 -עזרעביא סנטסניימ ןענעז םילשמ

 -וַּפָאּפ -- .ןכַארּפש ערעדנַא ןופ ןעגנוצ
 יד ייב לשמ רעד ןעוועג ךיוא זיא רעל

 -ךָאי ןט19 ןוא ןט18 ןיא םידיגמ עשידיי
 ךיז טָאה טרעדנוזַאב ןוא ,טרעדנוה
 ץנארק בקעי יבר טימרעד טנכייצעגסיוא
 ,דיגמ רענבוד רעד ("ץנארק בקעי; צֹו)
 להא, רפס ןייז ןיא) םילשמ סנעמעוו

 ןוא םרָאפ ןיא ךעלפערט ןענעז ('בקעי
 ןוא טלמאזעגפיונוצ ןענעז ייז ;טלַאהניא
 ,"בקעי ילשמ,/ ןעמָאנ ןטימ טקורדעג
 .שידיי ןיא טצעזרעביא ךיוא ןענעז ןוא
 שרדמ ןופ םילשמ יד ןופ םענייא ---
 ןבעג (ןטרָאגניו רעד ןוא סקופ רעדו)
 ַא ןגעו -- ."הדגא ,, טרָאװכוז ןיא רימ

 4 ילשמ

 "דמ ןיא ןַארַאפ ןענעז סָאװ םילשמ ייר
 ןיא רעקלעפ ערעדנַא ייב ךיוא ןוא שר
 רעקלעפ ערעדנַא יד זַא ,גנוניימ ַא ָאד
 עז -- .ןדיי ייב ןעמונעג ייז ןבָאה

 קרעװ שטייד ןייז ןיא רעדיינשנייטש
 -פס,, שיאערבעה) "רוטארעטיל עשידייג

 "גנע ןייז ןיא סבָאקיישזד ,("לארשי תור
 ."סלעידייא שיאושזד, קרעװ שיל

 ןיא ך"נת ןיא רפס ןופ ןעמָאנ יִלְׁשמ
 ,טגָאז רפס ןופ ביֹוהנָא רעד יוז ;םיבותכ
 המלש ךררוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ רע זיא
 ."יידאב רעד ןגעו .לארשי ךלמ דוד ןב
 טרָאװכוז עז "לשמ,,/ טרָאװ ןופ גנוט
 -טיּפַאק 81 טָאה רפס סָאד -- ."לשמ,,

 ,רסומ ןופ רעטרעוו טלַאהטנַא ןוא ,ךעל
 -רעדניק ןגעוו ןעגנוזייוונָא ,חמכח-סנבעל
 עצרוק ,המכח ןופ טייקסיורג ,גנואיצרעד
 "על רעכעלמיטסקלָאפ ןופ ןעמזירָאפַא

 רפס ןופ ףוס םוצ ןוא ,גנורַאפרעד-סנב
 רעד רַאפ גנאזעג ביול ַא ןַארַאפ זיא
 יורפ "זה רעמאזטעברַא ןוא רעכעלרע
 ט"כ--ה"כ םיקרפ יד ןגעוװ .(ליח תשא)
 "עג קיתעמ ןבָאה סָאד זַא ,טגָאזעג טרעוו

 ,הדוהי ךלמ היקזח ןופ ןשטנעמ יד ןעוו -

 ןבירשעגוצ ןענעז א"ל ןוא 'ל םיקרּפ יד
 "לאיתיא ,, ,"הקי ןב רוגא,, םימכח יד וצ
 -יימ לייט טיול) "אשמ ךלמ לאומל,, ןוא
 ןופ ןעמַאטש ךעלטיּפַאק יד ןלָאז ןעגנונ
 -ופעג ךיוא ןענעז סע .(םודא ימכח יד
 יָאפמַא ןשיװצ ןטייקכעלנע ןרָאװעג ןענ

 ענענופעג יד ןוא ילשמ רפס ןופ ןעמזיר

 ךיוא יו (רקיחא ,, עז) רקיחא ןופ םילשמ

 ,גנולמאז-םילשמ רעשיטּפיגע-טלַא ןַא ןופ
 ןתנ יברד תובא) עיצידארט עשידיי יד
 ןופ ךעלטיּפַאק יד ךיוא וַא ,טלַאה (ט"ל

 ןופ ןענעז ,ערעדנַא ןוא ,הקי ןב רוגא

 -למ רפס רעד ןכלעוו ןגעוו ,ךלמה המלש

 -עג רבהחמ טָאה רע זַא ,טגָאז 'ה 'א םיכ
 'ל תבש ארמג יד .םילשמ 3,000 ןעוו
 טלָאװעג רעטעּפש טָאה ןעמ זַא ,טגָאז
 /ילשמ רפס םעד ("ןייז זנוג,,) ןטלַאהַאב
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 -רעוו לייט ןיא רתוס ךיז זיא רע לייוו
 יד טרעפנערַאפ טָאה ןעמ רָאנ ,רעט
 ילשמ ףיוא .ןבילבעג זיא רע ןוא תוריתס
 עלַא טעמכ ןופ םישורּפ ןַארַאפ ןענעז

 ַא ןַארַאפ זיא ךיוא .ך"נתה ישרפמ
 .ילשמ ףיוא שדדמ

 -עגנָא טרעוו ןעמָאנ םעד טימ ׁשמשמ
 טייטש סָאװ ןָאזרעּפ יד םידיסח ייב ןפור
 םעד טנידַאב ןוא ןיבר םוצ ןטסטנַאנמַא

 לָאמלײט ,שמשמ רעד טסייה רע ;ןיבר
 שמשמ , רעטנוא ךיוא ךיז רע טביירש
 םישמש יד ןופ דישרעטנוא ןוא ,"שדוקב
 בר םייב רעדָא שרדמה תיב ןוא לוש ןיא

 ."םישמש., ןסייה עכלעוו

 ןופ טייצ רעד ןיא תורמשמ ,רמשמ
 ןעװעג םינהכ יד ןענעז שדקמה תיב
 ןעגנולײטּפָא-תוחּפשמ ןיא טלייטעגנייא
 -שמ,, ןסייהעג טָאה גנוליײטּפָא עדעי ןוא

 תורמשמ , ,((ג"י הימחנ) קוסּפ ןופ "רמ
 ז"כ תינעת ןיא ארמג יד ."םינהכל
 ונבר השמ ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,טגָאז
 דוד ןוא ,תורמשמ 8 רָאנ ןרָאװעג ןענעז
 ןיא םינהכ יד טלייטעגנייא טָאה ךלמה
 "עג טָאה רמשמ רעדעי .תורמשמ 4
 ,רעטָאפ-החּפשמ ןטשרע ןייז טיול ןסייה
 -ייו זַא ןוא "היעדי, ,"ביריוהי, יװ

 'א םימיה ירבד ןיא טנכערעגסיוא) רעט
 טָאה םינהכ יד ןופ רמשמ רעדעי ,(ד"כ
 סע .שדקמה תיב ןיא ךָאװ ַא טנידעג
 יד ןופ רענייא ןיא זַא ןקרעמַאב וצ זיא
 הבשי הכיא , באב העשת ֹוצ תוניק עטלַא

 -עגסיוא ןרעוו "ןורשח תלצבח דדכ

 -םינהכ יד ןופ ןעמענ-תוחּפשמ יד טנכער
 טעטש ןופ ןעמענ טימ ןעמאזוצ תורמשמ
 "עג ןבָאה ייז ואו ,לארשי-ץרא ןיא

 ,טרָאּפָאּפאר רעטנרעלעג רעד .טניואוו

 -כוז ,עבאגסיוא-עשראוו) "ןילימ ךרע,, ןוא

 ס9 זַא ,ןָא טזייו ("תורמשמ,, טרָאװ
 ד"כ יד ןופ אתיירב ַא לָאמַא ןעוועג זיא

 עטיל ןיא תובישי יד ןיא --- .תורמשמ

 ןייז ףיוא םירוחב יד ןגעלפ ןליױּפ ןוא

 ,טכַאניב קיטשרענָאד ךעלנייוועג ,טכענ
 ןפורעג סָאד טָאה ןעמ ןוא ,ןענרעל ןוא
 קורדסיוא רעד ?'רמשמ ַא ןייז ףיוא,
 זיא טכַאנ רעד ןופ לייט ַא רַאפ "יומשמ,,
 ,'ג תוכרב ארמג ןיא ןַארַאפ

 -שמ,, ןעמָאנ ןטימ תוינשמ ,הנשמ
 ןופ תוכלה גנולמאז יד ןָא רימ ןפור "הנ
 -עג טלמַאזעגפונוצ זיא סָאװ םיאנת יד

 רעד ןיא) אישנה הדוהי יבר ךרוד ןרָאװ
 ןיא טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טפלעה רעט2

 םיא טפור ןעמ יװ רעדָא ,(לארשי-ץרא

 טרעװ הנשמ טרָאװ סָאד .יבר םתס
 ןופ גנוניימ ןייא טיול טשטייטעגסיוא
 רעטייוצ ַא טיול ןוא ,(ןענרעל) "הנש,,
 יד ,?טלּפָאד, ,'הנשמ, ןופ גנוניימ
 וצ עטייוצ יד טסייה סָאד ,עטייווצ,
 ןבָאה רימ סָאװ הנשמ יד .הרות רעד

 השש) םיױרדס 6 ןיא טלייטעגנייא זיא
 טרָאװ סָאד ןזיא ןופרעד ;(הנשמ ירדס
 םיערז ןסייה ייז .(םירדס השש) ס"ש
 ,תורהט ,םישדק ,ןיקיזנ ,םישנ ,דעומ
 לָאצ עסיוװעג א טלַאהטנַא רדס רעדעי

 ,תותכסמ 68 יז ןבָאה ןעמאזוצ ;תותכסמ
 -רןּפ ןיא טלייטעגנייא ןענעז תותכסמ יד

 ןעו .תינשמ ןיא קרּפ רעדעי ןוא ,םיק
 'ו 'ה תוכרב הנשמ לשמל טביירש ןעמ
 תוכרב אתכסמ ןופ הנשמ יד ןעמ טניימ
 ןקיזָאד ןופ הנשמ עט6 ןוא קרפ ןט2
 -בסמ ןוא םירדס יד ןופ ןדעי ןגעוו .קרּפ
 ,רעטרעווכוז ערעייז ייב רימ ןבעג תות
 -נייא יד ."תוכרב,, ,"םיערז, לשמל יו

 זיא םירדס 6 ןיא הנשמ רעד ןופ גנולייט

 רעד ןיא טנַאמרעד טרעוו ןוא עטלַא ןַא
 .ירעטרע ערעדנַא ןוא א"ל תכש ארמג

 טרעװ 'ו הבר םירישה ריש שדדמ ןיא
 60 רָאנ ןַארַאפ ןענעז סע זַא טגָאזעג
 יז סָאװ ראפרעד זיא סָאד ןוא ,תותכסמ
 ,אנק אבב) תובב ירד יד טנכערעג ןבָאה
 ןייא רַאפ (ארתב אבב ןוא אעיצמ אבב
 רַאפ תוכמ ןוא ןירדהנס ךיוא ןוא אתכסמ
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 לײט ןטסערג םעד ףיוא .אתכסמ ןייא

 ןוא אתפסות ןַארַאפ ןענעז תוינשמ ןופ

 ארמג ןוא אתפסות רעד ןגעװ .ארמג

 "אתפסות,, רעטרעווכוז יד ייב רימ ןבעג

 זיא עכלעוו ,הנשמ יד --- ."דומלת, ןוא
 סָאװ ,הּפ לעבש הרות רעד ןופ דוסי רעד

 ןוא שמוח ןופ תווצמ יד סיוא טשטייט

 ןיא טיטשאב .,םיניד עייג וצ ךיוא טיג

 ןגעװ .,תוכלה םתס ןופ לייט ןטסערג

 -חמ םוש ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע עכלעוו

 ןטייקנדישרַאפ - סגנוניימ ןייק ,תוקול

 -לה עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע רעבָא
 סע עכלעוו ןגעו הנשמ רעד ןיא תוכ

 ,םיאנת יד ןופ תוקולחמ ןַארַאפ ןענעז

 -ץרא ןיא םימכח עשידיי יד ןענעז סָאד
 ןופ ךרעל טבעלעג ןבָאה סָאװ לארשי

 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1

 טרעדנוהרָאי ןט2 ףוס זיב גנונעכערטייצ

 .גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד ךָאנ

 טימ טכַארבעג טרעװו הקולחמ-הכלה יד

 "רע יד לשמל .םיאנת יד ןופ ןעמענ יד

 זנוא טנרעל תוכרב ןיא הנשמ עטש

 ןגָאז ןָאק ןעמ ןָא ןעו ןופ םעד ןגעוו
 ןעו ויב ןוא טנװָא ןיא עמש תאירק

 תא ןירוק יתמיאמ , ;ױזַא הנשמ יד טגָאז

 ןעמ טנעייל ןָא ןעוו ןופ ?ןיברעב עמש

 -הכהש העשמ,, !טנװָא ןיא עמש תאירק

 סָאד ,"תמורתב לוכאל םיסנכנ םינ

 טכַאנ רָאנ טרעװ סע יוװ ױזַא טסייה

 רעייז ןסע ןײרַא ןעייג םינהכ יד ןוא

 -ייב רָאנ ןסע ןגעלפ ייז סָאװ ,המורת

 "עד ,ןייר ןרָאװעג ןענעז ייז ןעוו טכַאנ
 טציא .הקולחמ ענייק ָאטינ זיא ףיור

 ?"ןעו זיב, :עגארפ רעטייווצ רעד ןגעוו
 -ארה הרומשאה ףוס דע,, הנשמ יד טגָאז
 ףוס םוצ זיב ,"רזעילא יבר ירבד ,הנוש
 ױזַא ,טכַאנ לייט לטירד ןטשרע םעד ןופ
 ךָאנרעד .רזעילא יבר אנת רעד טגָאז
 דע םירמוא םימכחוע הנשמ יד ֹוצ טיג
 סנעמעוו םיאנת ערעדנַא ןוא ,"תוצח

 348 = : הנשמ
 רָאנ ,טנָאמרעד טינ ָאד טרעװ ןעמָאנ

 ,טכַאנ עבלַאה זיב זַא ,ןגָאז (םימכח םתס

 ןברו, הנשמ יד וצ רעדיוו טיג ךָאנרעד

 ,רחשה דומע הלעיש דע רמוא לאילמג

 א זא ,טגָאז לאילמג ןבר אנת רעד ןוא

 -שמ יד .ירפרעדניא זיב ,טכַאנ עצנַאג

 "הנשמ םתס,, ןסייה תוקולחמ ןָא תונ

 -ַאלק ַא ןיא ןבירשעג ןענעז תוינשמ יד

 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעמאזגיוב ,רער

 רעד ןופ קרַאטש ךיז טדיישרעטנוא סָאװ
 ריא טימ ך"נת ןופ ךַארּפש רעשיאערבעה
 טיױבעג רעטרעו ךס ַא ,טייקמאזגיוב

 -יזַאב ,שיאעמַארַא ןופ רעגייטש ןפיוא
 ןופ םיללכ-קודקד ערעוװש לייט טקיט
 סעדעי ,טסאפעג ץרוק ,שיאערבעה-ך"נת
 ענייק .ָאטינ ,טסַאפעגניירַא זיא טרָאװ
 רעד ןיא ןַארַאפ .ןקורדסיוא עקירעביא
 ,רסומ-ירבד ,רעטרעוװ-הדגא ךיוא הנשמ
 -- .תובא הנשמ רעד ןיא סרעדנוזאב
 הדוהי יבר זַא ,ןעמונעגנָא זיא ךלנייוועג
 ,הגשמ יד ןעוועג רדסמ טָאה ,יבר ,אישנה
 ןינע ןקיטכיוו ןקיזָאד םעד םורא רעבָא
 ענייז ןַארַאפ ןענעז הנשמה רודיס ןופ
 ןשרעה סע עכלעװ ןגעװ ,ןגַארּפ ליפ
 עשידיי יד ייב ןעגנוניימ ענעדישרַאפ
 ךיוא ןוא ןטייצ ערעטלע יד ןיא םילודג
 רעקירָאטסיה עשידיי עטנרעלעג יד ייב
 לב םדוק זיא סע .טייצ רעיינ רעד ןיא
 טאהעג ןיוש יבר טָאה יצ :עגַארפ יד
 ,תוינשמ ןטלעטשעגפונונצ ַא ךיז רַאפ

 עטצעל יד ןבעגעג םיא טָאה רע רָאנ

 ןופ תוקולחמ יד קידנבעגוצ ,עיצקַאדער
 רַאפ טָאה רע רעדָא םיאנת עטצעל יד
 ענעפרָאװעצ רָאנ טַאהעג טינרָאג ךיז
 -אוצ ץלַא סָאד טָאה רע ןוא תוכלה
 ןופ ליטס םעד טריגאדער ,טלעטשעגנעמ
 -נת יד ןופ תוקולחמ יד ןוא הכלה רעד

 ןעמ ןעוו טייצ ַא ןעועג זיא סע ?םיא
 זַא גנוניימ רעד ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה
 -עגפיונוצ ןייק ןעוועג טינ זיא יבר רַאֿפ

 ַא ןעװעג זיא רעכָאנ :תוינשמ עטלעטש |



59 

 יבר יו םיאנת ענעדישרַאפ זַא ,גנוניימ
 "צעל ןבָאה ("הנושארה הנשמ ,, יד ,אביקע
 -צעל טשרע .תוינשמ ענעדישרַאפ טַאה
 יבר רעטנרעלעג רעסיורג רעד טָאה סנט

 תורוד,, רפס ןייז ןיא יולה קיזייא קחצי

 -שמה, ךעלטיּפַאק יד ןיא) "םינושארה
 ("הילע םיאנתה תפוקתו הדוסיב הנ
 ,תוינשמ יד ןופ דוסי רעד זַא ,ןזיװעגנָא
 -רַאפ ךָאנ ,טלַא רעייז זיא ,הנשמ םתס יד
 -והרָאי ןט1) ללהו יאמש ןופ טייצ רעד

 -עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעד

 -געעג טינרָאג זיא םעד ןיא ןוא (גנונ
 סע ןעװ רעטעּפש רָאנ ;ןרָאװעג טרעד

 יד ןופ תוקולחמ יד ןענַאטשטנַא ןענעז

 "וצ תוקולחמ עקיזָאד יד ןעמ טָאה םיאנת
  ןוא טריגאדער טינ טָאה יבר זַא :ןבעגעג

 טָאה רע רָאנ ,הנשמ יד ןעוועג רדסמ טינ

 ענלצנייא רָאג םגה) ןסָאלשעג ריא
 ךָאנ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז ןלעטש
 -םיאנת עטצעל רָאג יד קידנבעגוצ ,(ןיבר
 סע -- .םיטרּפ ענלצנייא ןגעוו תוקולחמ

 טָאה יצ :עגַארפ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא

 רעד ןיא ןבירשעגנָא הנשמ יד ןעמ
 -ַארפ רעקיזָאד רעד טימ ?יבר ןופ טייצ
 -פעשַאב הנשמה רודיס טימ ללכב ןוא עג
 רעשיסאלק רעטמירַאב רעד ךיז ןקיט
 ברד תרגא;,) ןואג ארירש בר ןופ וויוב
 זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא סע ןוא ,("ארירש
 לייו ,עגארפ יד טינ טזעל ווירב רעד
 -ישרַאפ ייווצ ןַארַאפ ןענעז ווירב םנופ

 ווירב ןקיזָאד םעד ןגעו .תואחסונ ענעד

 -- ."ארירש,, טרָאװכוז ייב רימ ןבעג
 ץוחַא) ןַארַאפ ןענעז הנשמ רעד ףיוא

 יד .םישוריּפ ךס ַא (ארמג ןוא אתפסות

 בר שוריּפ ענעז ייז ןופ עטסטמירַאב

 -גשמה שוריּפ ,י"שר שוריּפ ,ןואג יאה

 "רעביא ,שיבַארַא ןיא) ם"במר ןופ תוי

 המדקה ַא טימ (שיאערבעה ןיא טצעז

 ,הנשמ רעד ןוא הֹּפ לעבש הרות ןגעו
 ארונטרב הידבוע ונבר ןופ שוריּפ רעלופ
 "ףוט םוי .תופסותע/ ,("ארונטרב;; עז)

 תראפת;, ,ךיִלָעה ןַאמּפיל בוט םוי יבר ןופ

 250 םידגנתמ--הרות הנשמ

 ןוא ץישּפיל לארשי יבר ןופ "לארשי
 "יא ןענעז תוינשמ יד .ערעדנַא ךיוא
 ךיוא ;ןכַארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעב
 -עיּפ החמש ןופ שוריּפ ַא טימ שידיי ןיא

 -רעדָאמ ליפ ןַארַאפ ןענעז ךיוא .אקשורט
 -ײטשטנַא רעד ןגעוו רעכיב ןוא םירפס ענ
 ןופ לעטשנעמַאוצ ןוא עיצקַאדער ,גנוא

 -נארפ :ןענעז עטסקיטכיוו יד .הנשמ רעד
 אובמ, לירב ,"הנשמה יכרד, ,לעק
 ןוא ,"וישרודו רוד רוד, סייוו ,"הנשמה
 ןופ רפס עטנָאמרעד סָאד עלַא רעביא
 -טיּפַאק יד ןיא "םינושארה תורוד,, יולה
 ."הדוסיב הנשמה, ךעל

 ןב השמ ,"םירבד , עז הרות הנשמ

 ,"ןומימ

 ."המוד , ,"ןימלע תיב , ,"לבא. עז תֹמ

 ."הרובק,, ,"?תומה ךאלמ,, ,?טיוט,

 ןעמ טפור ןעמָאנ םעד טימ הוצמ תמ
 טינ טָאה רעכלעוו ,תמ ןעמַאזנייא ןַא
 ןייז טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז סע רעוו
 תמ ַא הרובק וצ ןעגנערב סָאד .הרובק
 עז -- .הוצמ עסיורג ַא רעייז זיא הוצמ

 ."הרובק,, טרָאװכוז

 שמוח יװ ;ךונח ןפ ןז הלשותמ
 טבעלעג רע טָאה טלייצרעד 'ה תישארדב
 ,שטנעמ רעד רעבירעד זיא ןוא ,רָאי 9
 רעד ףיוא טבעלעג ןטסגנעלמַא טָאה סָאװ
 קורדסיא רעד טמַאטש ןופרעד .דרע

 ןבעל גנַאל רעיײז ַא רַאפ שידיי ןיא
 ,"ןרָאי סחלשותמ ,

 ."הבישי , עז אתביתמ

 ןפיוא הרות יד ןבעג סָאד הרות ןתמ
 ."הרות'' טרָאװכוז עז .יניס גרַאב

 "םידגנתמ, ןעמָאנ ןטימ םידננתפ
 ,רענגעק ערעייז טנכייצַאב םידיסח ןבָאה

 "חמ יד ןגעוו .םידיסח:טינ יד ללכב ןוא

 עז םידגנתמ ןוא םידיסח ןשיווצ תוקול
 ."תודיסח,, טרָאװכוז



 ןיא בַאטשכוב רעט14 רעד (ןֹונ) ן ,ג
 סלַא !תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיאערבעה
 ַא ןופ ףוס םייב 450 רע זיא רעפיצ
 טרעװ סָאװ  ןבירשעג טרעװ טרָאװ
 ,"ךונ עגנאל , שידיי ןיא ןפורעג

 -עג) לארשי (הראננ) הראנאנ
 ןברָאטשעג -- 1558 ךרעל תפצ ןריוב
 -וקמ ןוא רעטכיד ;(16028 ךרעל הזע ןיא
 "אנ השמ יבר הבישי שאר ןֹופ ןוז ;לב
 טנגוי רעד ןיא טָאה רע ןעמעוו ייב ,אראג
 ךיז טָאה רע ;םידומיל עשידיי טנרעלעג
 רעטכיד עשיבַארַא טימ ךיוא טנאקַאב
 -נוי סלַא ;עיזעָאּפ רעשיבַארַא רעד ןוא

 זיב טרעדנַאװעג ליפ רע טָאה ןַאמרעג
 ואו ,קשמד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע
 ןוח טייצ עסיועג ַא ןעװעג זיא רע
 רעמ טייהנגעלעג יד טַאהעג רע טָאה ָאד
 רעשיבַארַא רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז
 טלײצרעד טָאה ןעמ יו ןוא ,גנוטכיד
 -ייז ןיא טכַארברַאפ רע טָאה םיא ןגעוו
 ןייו ןעקנורטעג ליפ ,טפַאשלעזעג רע
 קירוצ ,ןָאטעג הבושת ךָאנרעד טָאה רע

 -ימַאפ ליפ ןטילעג :תפצ ןייק ןעגנַאגעג
 -יוװ ,ןברָאטשעג דניק ןוא יורפ ,ןדייל עיל
 ,טַאהעג הנותח ,קשמד ןיא ןעוועג רעד
 -עג רעטלע רעד ףיוא ,ןיז יירד ןריובעג
 ןברָאטשעג ָאד ןוא חזע ןיא ןייד ןרָאװ
 ליפ ןבירשעג טָאה אראגאנ לארשי יבר
 ןוא שיאערבעה ןיא םיטויּפ ןוא תורימז
 .קחצי יבר) י'ר רעד ןוא ,שיאעמַארַא

 ,םילבוקמ יד ןופ רעטָאפ רעד ,(אירול

 -ימז ענייז זא ,םיא ףיוא טגָאזעג טָאה
 טנַאקַאב ;למיה ןיא בושח ןענעז תור
 -קיטיירפ טגניז ןעמ סָאװ ,רמז ןייז זיא
 ןיא ,,אימלעו םלע ןובר הי, סטכַאנוצ
 -קנעב יד קורדסיוא םוצ טמוק סע ןכלעוו
 -עג ךיוא טָאה רע ,הלואג רעד וצ טפַאש
 -יל ייז ןשיווצ ,רעדיל עכעלטלעוו ןבירש

 "לארשי תורימז,, ןופ רבחמ .רעדיל-סעב
 ףיוא 'ילבתב תקחשמ, ,(ו"מש,, תפצ)
 ןוװ 'םינומזּפ, ("מש תפצ) רסומ
 -לעוו ןופ ,םירפס ערעדנַא ןוא 6
 -- ,די בתכ ןיא ןבילבעג ןענעז ליפ עכ
 .ארעטיל ןופ עטכישעג, סגרעבניצ עז
 ימי ירבד , סינַאזָאו ;"ןדיי ייב רוט
 ,"המרגותב לארשי

 -טפירש ,(זייר קחצי) הֶׂשֹמ ,רידַאנ
 -ַאג חרזמ ןיא 1888 ןריובעג ,רעלעטש
 -עג ,עקירעמַא ןיא 1944 ןברָאטשעג ,עיציל
 -שיריל עצרוק ,סעריטַאס ,רעדיל ןבירש
 ןיא טעטילַאניגירָא :ןעייסע עשיּפָאזָאליפ
 ןופ םילבה לבה םעד טגניזַאב ,ליטס
 ןיא ןענישרעד ןענעז קרעװ ענייז ;ןבעל
 טנוייר ןיא ןטייהלצנייא -- .רעדנעב 6
 ."ןָאקיסקעל;

 -- 1809) לואש ףסוי ,ןָאסנַאטַאג
 הבישי שאר ןוא בר רעטמירַאב 9
 ןופ רבחמ ,(188/ טניז) גרעבמעל ןיא
 עטסטנַאקַאב יד עכלעוו ןופ םיופס ליפ
 ,,"בישמו לאוש , תובושת ןוא תולאש ןענעז
 ,ערעדנַא ןוא ""תעד ףסויו לואש ירבד;

 טרעוו עיגילער רעשידיי רעד ןיא םכַאנ
 טמוק סָאװ ,גָאט וצ טנכערעג טכַאנ יד
 טימ טינ ןָא ךיז טביוה תבש ;ךָאנרעד
 -ָאפ רעד טימ רָאנ ירפרעדניא תבש םעד
 טימ ךיוא זיא עבלעז סָאד ;טכַאנ רעקיר
 -ינעת יד ,שדוח שאר ,םיבוט םימי עלַא
 -רָאי ,באב העשת ןוא רוּפכ םוי ןופ םית
 ןיא ןעזעג טרעװ וצרעד זמר סלַא ;טייצ
 יהיו ברע יהו, 'א תישארב קוסּפ םעד
 ."רמשמ,, "תוצח, עז--."דחא םוי רקב

 ,גהנמ רעד זיא סע ןעמענ ,ןעמָאנ
 דניק םענעריובעג-יינ םעד ןעמָאנ ַא זַא
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 תירב םייב לגניא ַא ןעמ טיג ןדיי ייב

 רעד ןיא ןעװעג ןיוש זיא גהנמ רעד)

 לוש ןיא לדיימ ַא ןוא ,(ינש תיב ןופ טייצ

 וצ רעטָאפ סדניק םעד ןפורפיוא םייב

 וצ גהנמ רעד זיא ךעלנייוועג ;הילע ןַא

 םענעברָאטשרַאפ ַא ךָאנ ןעמָאנ ַא ןבעג

 רענייא בוא ,לָאמלײט :;בורק ןטנעָאנ

 סלַא וצ ןעמ טיג ,קנַארק קרַאטש זיא

 יניש , טסייה סָאד ;ןעמָאנ ַא ךָאנ הלוגס

 ארמג ןיא טנָאמרעד טרעװ ןוא ייםשה

 "וצ רעד זיא סנטסיימ :ז"ט הנשה שאר

 -לַא; רעדָא ,'םייח ןעמָאנ רענעבעגעג

 םירישה ריש ןיא שרדמ רעד -- ."'רעט

 ןפור טינ ךיז ןרָאט ןדיי זא ,טגָאז יד

 טנכערַאפ ןוא ,ןעמענ עשידיי טינ טימ

 םירצמ ןיא ןדיי יד ןופ תוכז סלַא סע

 עשירצמ ןעבעגעג טינ ךיז ןבָאה ייז סָאװ

 רעביא -- (םמש תא וניש אֹל) ןעמענ

 רעייז ןוא ןעמענ עשידיי עקיטנייה יד

 ַא שטייד ןיא ןַארַאפ זיא גנומַאטשּפָא

 .ףןדיי יד ןופ ןעמענ יד, ץנוצ ןופ ךוב

 -- 1806) רוד שרעה ,גרעבמַאנ

 "-עטשטפירש רעשיאערבעה:-שידיי ,(7

 -יוּפ ןופ טַאטוּפעד ,טסיצילבוּפ ןוא רעל

 ןופ רעדנירג ,(םייס) טנעמַאלרַאּפ ןשיל

 ,ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ רעשידיי רעד

 עלַאנָאיצַאנ סלַא שידיי ןופ רעגנעהנָא

 "ייז ןענישרעד ;קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש

 ןטייהלצניא -- .קרעװ עטלמַאזעג ענ

 ."ןָאקיסקעל , סנזייר ןיא

 -ארפ יד (תוימואל) םזילַאנַאיצַאנ
 -גייא עלַאנָאיצַאנ ַא םוטנדיי זיא יצ ,עג

 -ַאג ערעדנוזַאב ַא ןדיי ןענעז יצ ,טייה

 -ער ַא רָאנ זיא םוטנדיי סָאד רעדָא ,עיצ

 "ייש ןייק טינ עיצַאנ טימ טָאה ןוא עיגיל

 ןיא עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא זיא ,תוכ

 זיא ריא וצ גנולעטש יד .ןבעל ןשידיי

 ןדישרַאפ ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ יד ייב

 םוטנדיי זַא ,ןטלַאה ןרָאטַאלימיסַא יד

 סע יװ טקנוּפ ןוא ,עיגילער ַא רָאנ זיא

 ױדרַאנ ---גרעבמָאנ

 תדוגא יד |
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 ַא ,קילָאטַאק ַא רעדנעלגנע ןא ןייז ןָאק
 "אדעמכַאמ ַא וליפַא ןוא טנַאטסעטָארּפ

 רעדנעלגנע ןַא ןייז ןעמ ןָאק יוזא ,רענ

 רעדנַא ןַא וצ רעקירעהעגנָא ןַא יצ)

 ןשידיי םוצ ןרעהעג זעיגילער ןוא (קלָאפ

 -עװַאב עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד .ןביולג

 טריזילַאטסירק ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוג

 ןט20 ןופ ביוהנָא ןוא ןט19 ןופ עדנע ןיא

 -סקלָאפ ,יחרזמ ,םזינויצ יוװ ,טרעדנוהרָאי

 ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ,ןעײטרַאּפ
 רעטנוא ןכיירטש .,לארשי

 םוטנדיי ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ םעד

 ןעייג ייז ךיוא רעבָא .קלָאפ ןשידיי ןוא

 "יא ןעגנואיושנַא יד ןיא רעדנַאנַאפ ךיז
 ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ןזעוו םעד רעב

 רעד טימ ןדנוברַאפ רע זיא יצ ,ךעלמענ

 -ניא זיא רע רעדָא ,עיגילער רעשידיי

 זיא יצ ,זעיגילער-טינ ,ךעלטלעוו ןצנַאג

 ַא לארשי:ץרא וצ טייקנדנובעגוצ יד

 ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןיא דוסיטּפיױה

 -עה) עלַאנָאיצַאנ יד זיא ךַאוּפש עכלעוו

 רעטרעװכוז עז -- .(שידי ,שיאערב

 -כישעג,, ,/עיצַאלימיסַא,/ ,'םעה-דחא.

 ,"םוטנדיי ,דיי, ,""עט

 יךיז ריאמ החמש סקַאמ ,ױדרַאנ
 ,ןרַאגנוא ,טסעּפַאדוב ןיא ןריובעג ,(דלעפ

 .טפירש ;זירַאּפ ןיא 1923 ןברָאטשעג

 ןיצידעמ-רָאטקָאד רעקנעד ,רעלעטש
 םעד טניואועג :רעריפ רעשיטסינויצ
 ;זירַאּפ ןיא ןבעל ןייז ןופ לייט ןטסערג

 יד ןפַאשעג לצרעה .רד טימ ןעמַאזוצ

 ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עכעלטלעוװלַא

 עשיטסיניצ עלַא ןיא ןעמונעגלײטנַא

 -עג טָאה רע עכלעװ ףיוא ,ןסערגנָאק
 רעביא סעדער עטמירַאב ענייז ןטלַאה

 ;טלעװ רעד ןיא ןדיי ןופ עיצַאוטיס רעד

 טָאה 1918-1914 המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ

 -ץרא ןייק ןריפוצניירַא טרעדָאפעג רע
 ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא לָאמַאטימ לארשי

 עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג םעד בילוצ זיא ןוא

 "רעריפ רעשיטסינויצילעיציפא רעד וצ |
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 -ַאב סלַא טנַאקַאב זיא ױדרָאנ -- .טּפַאש
 -ַארַאּפ, קרעװ ענייז ,רעקנעד רעדנטייד
 שיאערבעה ןיא טצעזרעביא) !ןסקָאד
 -רַאק ךרוד שידיי ןיא ןוא ןיניירב ךרוד
 ,"םירקש עלענָאיצנעװנָאק,  .(יקסניל
 -טנע,, ,,"ארבמאהלא וצ זיב לעמערק ןופ,
 ןסיורג רעייז ַא טַאהעג ןבָאה "?גנוטרַא
 ןופ גנוטלַאטשעג רעד ףיוא סולפנייא
 עּפָאריײא ןיא ןעגנוטכיר עלעוטקעלעטניא
 טָאה רע :טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס םוצ
 ,רד,) סעמַארד ייר ַא ןבירשעג ךיוא
 ,""ווירב,, ,,"תונורכז,, ,(ערעדנַא ןוא ?"ןהכ
 םעד טכַארבעג ןעמ טָאה 1028 רָאי ןיא
 ביבא לת ןייק זירַאּפ ןופ ױדרָאנ ןופ ןורא
 ןפיוא .הרובק וצ םיא טכַארבעג טרָאד ןוא
 לת ןיא ןַארַאפ זיא יודרָאנ ןופ ןעמָאנ
 לת , ןוא '!הידרונ,, לַאטרַאװק רעד ביבא
 ,""יודרונ

 ,עּפָאריײא-ןופצ ןיא דנַאל עיגעװרָאנ
 ךרעל ףיוא :לזניא-בלַאה ןשיװַאנידנַאקס
 ןאראפ ןענעז רעניואוונייא ןָאילימ 9
 "נָא ןכָאנ 1940 לירּפַא ןיא ;ןדיי 0
 רעשיטסירעלטיה-שטייד רעד ןופ ףירג
 ןעמוקעגמוא ןענעז ,עיעגעװרָאנ ףיוא ײמרַא
 עשיגעװרָאנ יד ןופ ךס ַא ןשטייד יד ךרוד
 ,ןדייו

 טינ ,לארשי-ץרא ןיא טָאטש עטלַא םבנ
 רעד ןיא ;'י היעשי) םילשורי ןופ טייוו
 ןרָאװעג טרָאד זיא ךלמה לואש ןופ טייצ

 טימ רעטנעצ רעזעיגילער רעשידיי רעד
 טָאה לואש עכלעוו ,םינהכ ןוא חבזמ ַא
 טציטשעג ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד טיוטעג
 ןשטנעמ ענייז ןוא דוד ןדנפולטנַא םעד
 ,(בייכ 'א לאומשו

 ובנ רה ,ןדריה רבע ןיא גרַאב ַא ןבנ
 ןברָאטשעג זיא ונבר השמ ןכלעוו ףיוא
 ןעמ רָאנ ,ךיז טניפעג רבק ןייז ואוו ןוא
 -- .(ד"ל רבדמב שמוח) ואוו טינ טסייוו
 ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג ךיוא זיא ובנ

 26 רצנדכובנ--עיגעזורָאנ

 לבב ןטלַא ןיא רעטעגּפָא יד ןופ םענייא
 לייט ןענעז ןופרעד ןוא ,(ו'מ היעשי)
 טלעטשעגנעמַאװצ ןעמענ עשילבב-טלַא
 ןוא רצאנדכובנ יװ ,"ובנ, טרָאװ ןופ
 ,ערעדנא

 ."איבנ, עז האובנ

 רעריפ-רעטילימ ןופ ןעמָאנ ןדארזובנ
 -לעוו ,לבב ןופ ךלמ םעד ,רצאנדכובנ ןופ
 טָאטש יד טכאמעג בורח טָאה רעכ
 -קמה תיב סָאד טנערברַאפ ןוא םילשורי
 לבב ןייק ןדיי ליפ ןבירטרַאפ ןוא שד
 ,(ב"נ ןוא 'מ והימרי ,ה"כ 'ב םיכלמ)
 טלייצרעד ןרעוװ ז"נ ןיטג ארמג רעד ןיא
 רע יו ,,ןדארזובנ ןגעוו הדגא ירבד ליפ
 רע יװ ןוא ןדיי ליפ טעליוקעגסיוא טָאה
 -עג רייגמ ךיז ןוא ןפָאלטנַא ךָאנרעד זיא
 | .ןעוו

 רעכלעוו ,לבב ןופ ךלמ רצנדכובנ
 "עג בורח ןוא םילשורי ןעמונעגנייא טָאה
 886) שדקמה תיב עטשרע סָאד טכַאמ
 אגנונעכערטייצ רעכעלטנייוועג רעד ראפ
 -דכובנ ךיוא רע טסייה טייל הימרי ןיא
 ןרָאי יד ןיא טגינעקעג טָאה רע ;רצאר
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 862--9
 טגיזַאב 605 רָאי ןיא טָאה רע ;גנונעכער
 ,שימכרכ ייב םירצמ ךלמ הכנ העדּפ
 ןיא :לארשי-ץרא ןוא עיריס ןעמונעגנייא
 עדנגלָאפ טלייצרעד ףןרעוו לאינד רפס
 -ןלח טַאהעג טָאה רע :םיא ןגעוו םירוּפס
 עג רתוּפ םיא טָאה לאינד עכלעוו תומ
 ייב ןרָאװעג לאינד זיא ךרודַאד ןוא ןעוו
 טלעטשעגפיוא טָאה רֶע :בושח ַא םיא
 טרעדָאפעגפיױא ןוא םלצ םענעדלָאג ַא
 ןוא ,םלצ םוצ ךיז ןקוב וצ ןשטנעמ עלַא
 הירזעו לאשימ ,היננח ןדיי יירד יד ןעוו
 יז רֶע טָאה טגלָאפעג טינ םיא ןבָאה
 -כלַאק ןדנענערב ַא ןיא ןפרָאװעגניײרַא
 לוצינ סנ ַא ךרוד ןענעז ייז רעבָא ,ןוויוא
 ןבירטראפ ןעוועג רָאי 7 זיא רע :ןרָאװעג
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 ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ןוא ןשטנעמ ןופ
 ןיא .היח ַא יװ זָארג ןסעגעג ןוא היח
 -וןבנ; רע טסייה שרדמ ןוא ארמג רעד
 טלייצרעד ןרעו סע ןוא ייעשרה רצנדכ

 ,בייצ ןירדהנס) הדגא ירבד ליפ םיא ןגעוו

 (ערעדנַא ןוא רתסא תליגמ שרדמ

 א"כ יא םיכלמ ןיא ילאערזיה תובנ
 לאערזי ןופ תובנ זא ,טלייצרעד טרעוו
 ןופ ץַאלַאּפ ןבעל ןטרָאג ַא טַאהעג טָאה
 טינ םיא טָאה ןוא ,לארשי ךלמ באחא
 סבאחא .ךלמ םוצ ןפיוקרַאפ טלָאװעג
 ןענעדרָאניא טזָאלעג טָאה לבזיא בייוו
 לָאז רע זא ,תובנ ןגעק סעצָארּפ ןשלַאפ ַא

 ןוא ,ךלמ םעד ןוא טָאג ןטלָאשעג ןכָאה

 טױט םוצ טלייטרוארַאפ תובנ טָאה ןעמ
 "יא ןַאד טָאה באחא .טיױוטעג םיא ןוא

 איבנה והילא ןטרָאג םעד ןעמונעגרעב

 "עג םיא ןוא באחא רַאפ ןענישרעד זיא
 םגו תחצרה; טגָאעג ןוא טרסומ
 ךיוא ןוא טעדרָאמרעד טסָאה,, ,''?תשרי
 ב"כ 'א םיבלמ ןיא -- ."?טנשריעג
 ןופ טסיג רעד זא ,טלייצרעד טרעוו
 ןיא ןייג וצ באחא טדערעגנָא טָאה תובנ
 -עגמוא זיא רע רעכלעוו ןיא ,המחלמ ַא

 יןעמוק

 טָאה איבנ ןעמָאנ ןטימ האובנ ,איבנ
 עטלַא יד ןיא ןדיי ייב ןפורעגנָא ןעמ
 טָאה רעכלעוו ,םענייא ך"נת ןופ ןטייצ
 ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןשטנעמ וצ טגָאזעג
 ןלָאז ייז סָאװ ןוא ןעוט ןלָאז ייז סָאװ
 לָאמלײט ךיוא טָאה רע ןוא ,ןעוט טינ

 ןיא ןעשעג טעוװ סע סָאװ טגָאזעגסיױרָאפ
 ןיא טרעװ איבנ רעד ,טפנוקוצ רעד
 -ענ ערעדנַא טימ ךיוא ןפורעגנָא ךיינת
 טגָאועג טרעװ 'ט 'א לאומש ןיא ;ןעמ
 { האור ,, ןסייהעג איבנַא טָאה רעירפ זַא
 רעד טנָאמרעד טרעוו לָאמ עטשרע סָאד
 ואוו 'כ תישארב שמוח ןיא איבנ ןעמָאנ
 וניבא םהרבא זא ךלמיבא וצ טגָאז טָאג
 טרעװ א"י רבדמב ןיא .ייאיבנ,/ ַא זיא

 558 איבנ---תובנ

 טלייוועגסיוא טָאה ונבר השמ זַא ,טגָאזעג

 ,טגָאזעג תואיבנ ןבָאה ייז ןוא םינקז 0

 ןתי ימ,, ןשטנואוועג ךיז טָאה השמ ןוא

 סָאד לָאז יאולה ,"םיאיבנ 'ה םע לכ

 השמ ןגעוו .,םיאיבנ ןייז קלָאפ עצנַאג

 זא (ד"ל םירבד) שמוח רעד טגָאז ונבר

 ייב איבנ רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע

 ךיוא טרעוו ח"י םירבד שמוח ןיא .ןדיי

 ,רעד זיא איבנ רעתמא ןא זא ,טגָאזעג

 ןיא ;םיוקמ ןרעו רעטרעוו ענייז סָאװ

 -עג טרעװ שמוח ןופ לטיּפַאק ןקיזָאד

 ןיא ןדער טעװ סָאװ ,איבנ ַא זַא ,טגָאז
 טָאה טָאג סָאװ ןכַאז טָאג ןופ ןעמָאנ

 טימ ןרעוװ טפָארטשַאב לָאז ,ןסייהעג טינ

 עטשרע יד ןעמ טעז ָאד ןיוש .טיוט

 םיאיבנ עתמא יד ץוחַא זַא גנוטיײדנָא
 רעד -- .םיאיבנ עשלַאפ ןעוועג ןענעז

 יד ןופ טנַאקַאב זיא סָאװ ,איבנ רעטשרע

 -עג ןענעז ןדיי יד ןעוו ,ןטייצ ערעטעּפש
 ןייז ןופ סָאװ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ןעוו

 ןופ עכָאּפע יד ןָא ךיז טביוה ןָא טייצ
 ,איבנה לאומש ןעוועג זיא ,םיאיבנ יד
 ןיא טלייצרעד טרעװו סע ןעמעוו ןגעוו
 ןייק ןענעז םיא ןופ .'א לאומש רפס
 ,ןבילבעג טינ סעדער-תואובנ ערעדנוזַאב
 ענייז ןגעו טלייצרעד טרעװ סע רָאנ
 יד טימ טריפעגנָא טָאה רע יװ ,םישעמ
 ןוא לואש םיכלמ סלַא טבלַאזעג ,ןדיי

 רע זא ,טלייצרעד ךיוא טרעװ סע ;דוד
 ןכַא ענעגרָאברַאפ טסואועג סטָאה
 -ךאפ יד טימ השעמ יד ,'ט 'א לאומש)
 -עג ןענעז טלָאמעד .(ןעלזייא ענעריול
 "ענ סנעמעוו םיאיבנ ערעדנַא ךיוא ןעוו
 לבח,, םתס רָאנ טנָאמרעד טינ ןרעװ ןעמ
 'א לאומש) םיאיבנ עּפורג ַא ,'םיאיבנ
 ךלמה דוד ייב רימ ןעניפעג רעכַאנ .(י
 ןופ ,םיאיבנ ײר ַא רעטעּפש ךיוא ןוא
 טינ ןענעז םירפס-תואובנ ןייק ןעמעוו
 ,ינולישה היחא ,איבנה ןתנ יו ,ןבילברַאפ
 ןגעוו .ערעדנא ןוא עשילא ,איבנה והילא
 ןיא טלייצרעד טרעװ עשילא ןוא והילא
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 -לת טָאהעג ןבָאה ייז וא 'ב 'ב םיכלמ
 םיכלמ ןיא ."םיאיבנה ינב, יד ,םידימ
 ןיא זא ,טלייצרעד ךיוא- טרעו ח"י 'א
 ךלמה באחא טָאה והילא ןופ טייצ רעד
 "'ה יאיבנ יד  ןדרָאמרעד טזָאלעג
 ןענעז ייז טַאטשנַא ןוא (םיאיבנ סטָאג)
 ףיוה ןכעלגינעק ןיא באחא ייב ןעוועג
 טָאגּפָא ןופ םיאיבנ יד ,לעבה יאיבנ יד
 ַא טריפעג טָאה והילא עכלעוו ןגעק ,לעב
 ,םיאיבנ יד ןופ -- .טגיזַאב ייז ןוא ףמַאק
 -ובנ טזָאלעגרעביא זדנוא ןבָאה עכלעוו
 ןעװעג עטשרע יד ןענעז ,םירפס-תוא
 סומע ,יראב ןב עשוה ,ץומא ןב והיעשי
 ןגָאז וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ;הכימ ןוא
 היזע ןעוו ,טייצ ןייא ןיא טעמכ תואובנ
 םיכלמ ןעוועג ןענעז םתוי ןוז ןייז ןוא
 ןעוועג זיא שאוי ןב םעברי ןוא הדוהי ןיא
 ןופ םיקוסּפ עטשרע יד) לארשי ןיא ךלמ
 ןוא סומע ,עשוה ,היעשי םירפס יד
 ןעוועג ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ .הכימ
 "ובנ ירפס סנעמעוו ,םיאיבנ ערעדנַא ךָאנ

 ,לאקזחי ,והימרי יװ ,ןבילבעג ןענעז הא
 םירפס ערענעלק יד ןופ םיאיבנ יײר ַא

 ,הינפצ ,קוקבח ,הידבוע ,םוחנ ,לאוי יו
 עטצעל יד .יכאלמ ,הירכז ,יגח ,הנוי
 ןט2 ןופ ביױהנָא ןיא טבעלעג ןבָאה יירד
 תולג ןופ ןעמוקירוצ ןכָאנ ,שדקמה תיב
 טימ זַא ,טגָאז עיצידארט יד ןוא ,לבב

 ןופ גנוניישרעד יד טרעהעגפיוא טָאה ייז
 יד -- ,'ט אמוי ארמג) ןדיי ייב האובנ
 ןדיי ייב זַא ,טגָאז ד"י הליגמ ארמג
 "ןעיורפ 7 ןוא םיאיבנ 48 ןעוועג ןענעז
 הרש :ןענעז תואיבנ 7 יד :תואיבנ
 ןוא הדלוח ,ליגיבא ,הנח ,הרובד ,םירמ

 םיאיבנ עטנָאמרעד יד ןגעוו --- .רתסא
 יז ןופ םענייא ןדעי ןגעו רימ ןבעג
 יו ,טרָאװכוז ןדנכערּפשטנַא םעד ייב
 ,רעטייוו יוזא ןוא !"עשוח,, ,'לאומש,
 -יישרעד יד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא ---
 -עג ןענעז םעד ןגעוו ?האובנ ןופ גנונ
 -ןַאהּפָא ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירש
 עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ןופ ,ןעגנולד
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 ם"במר רעד .טייצ רעטצעל רעד זיב
 ןייא טלייט 'ב קלח ''םיכובנ הרומ, ןיא
 סָאװ תוחוכ יד ןוא גנוניישרעד-האובנ יד
 -רַאפ ןיא .איבנ ןפיוא טקריוועג ןבָאה
 האובנ ,םולח ןיא האובנ לייט ענעדיש
 -עוורעד-טפַארק רעקיטסייג ַא סעּפע ןופ
 יד ןגָאז איבנ םעד טגניווצ סָאװ גנוק
 -יוװ ןופ םרָאפ רעד ןיא האובנ ,רעטרעוו
 -ָאמ יד .ערעדִנַא ןוא ןעגנואעז ,סעיז
 ןימעגלַא ןיא ןענעז עטנרעלעג ענרעד
 .-יפ ןופ גנוניימ רעטלַא רעד טימ םיכסמ
 טייצ רעד ןיא) עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאל
 -האובנ יד זַא טגָאז סָאװ (ינש תיב ןופ
 קורדסיוא רעד ןעוועג זיא גנוניישרעד
 המשנ יד ןעוו ,זַאטסקע רעטסכעה ןופ
 טָאג טימ תוקבד ןיא ןעוועג זיא איבנ ןופ
 טימ ןייז סָאד טבעלעגרעביא טָאה ןוא
 "עז סע .רַאבלטימנוא טייקכעלטעג רעד
 שכעלטנירג ייווצ ןענישרעד סנטצעל ןענ
 ןייא ;םעלבָארּפ-האובנ םעד ןגעוו רעכיב
 ,רד ןופ י!עיטעּפָארּפ יד,, שטייד ןיא ךוב
 ןיא עטייוצ סָאד ןוא ,לעשעה םהרבא
 ןופ "דיתעל ןוזחה לע, שיאערבעה
 (ח'צרת םילשורי) ןהכה יבצ לאומש
 עקרַאטש רעיײז טימ ףיוא טזייוו ןהכ
 ןענעז תואובנ יד ןופ ליפ זא ,ןזיײװַאב
 -ובנ יד זא ןוא ןרָאװעג םיוקמ ךעלקריוו
 -רעד עכעלריטַאנרעביא ןַא ןעוועג זיא הא
 יד ךיא וצרעד טגנערב רע .גנונייש
 ןוא םהוד ,לעקנוג ,ץערג ןופ ןעגנוניימ
 -ַאנרעביא רעד ןגעוו עטנרעלעג ערעדנַא
 ןופ --- .האובנ ןופ גנוניישרעד רעכעלריט
 יד זא ,ןעז וצ זיא ך"נת ןיא רעטרע ליפ

 ףמַאק ַא ןריפ וצ טַאהעג ןבָאה םיאיבנ
 ,םיאיבנ עשלַאפ יד ,רקשה יאיבנ יד ןגעק
 טייצ רעד ןיא ןעוועג סע זיא סרעדנוזַאב
 ןופ לרוג רעד ןעוו ,איבנה והימרי ןופ

 םייב ןטלַאהעג טָאה הכולמ רעשידיי רעד
 ןגעק המחלמ רעד ןיא ןרעװו ןדישטנַא
 -יבנ ןבָאה םיאיבנ עשלַאפ יד ןוא ,לבב
 עז ;ןגיז ןלעװ ןדיי יד זא ,טגָאזעג תוא
 ןוא ח"כ ,ג"כ ךעלטיּפַאק יד ,הימרי
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 "ענ יד טנָאמרעד ןרעוו סע ואוו ,ט'יכ
 ןב היננח םיאיבנ עשלַאפ יד ןופ ןעמ
 ,הישעמ ןב והיקדצ ,הילק ןב באחא ,רוזע
 ןוא םיאיבנ ןגעוו -- .,ימלחנה והיעמש
 ץערג :עז האובנ ןופ גנוניישרעד רעד
 ןיא) לייט רעטשרע ,יילארשי ימי ירבד;,
 ןוליפ, ;(גנוצעזרעביא רעשיאערבעה

 יד, לעשעה ;ןייטש ןופ ''ינורדנסכלא
 ןוזחה לע, ןהכ יבצ לאומש ,"עיטעּפָארּפ
 ,"דיתעל

 ןופ םירפס עּפורג ַא ןופ ןעמָאנ םיאיֿבנ
 טליײטעגנייא טרעו ך"נת רעד ;ך"נת
 "םיבותכ, ,"םיאיבנ; ,'הרות, ןיא

 ;(ך""נת ןעמָאנ-תובת-ישאר רעד ןופרעד)
 -פוש ,עשוהי :ןענעז םיאיבנ ירפס יד

 ,הימרי .,היעשי ,םיכלמ ,לאומש .,םיט

 ,לאוי ,עשוה) רשע ירת ןוא לאקזחי
 ,קוקבח ,םוחנ ,הכימ ,הנוי ,הידבוע ,סומע
 טלייט ןעמ .(יכאלמ .,הירכז ,יגח ,הינפצ
 -ארה םיאיבנ, ןיא ךיוא םירפס יד ןייא
 -למ ,לאומש ,םיטפוש ,עשוהי) !"םינוש
 "יא יד) "םינורחאה םיאיבנ, ןוא (םיכ
 ,ך"נת,, עז -- .(םירפס עקירעב

 -שייץרא ןופ לייט-םורד ןופ ןעמָאנ 91
 -גקורט רעד בילוצ ''בגנ, טסייה ,לאר

 טסייײה שיאערּבעה ןיא ''בג2) טייק
 רעד ןופ ךיז טיצ בגנ רעד .("ןקורט,
 -ּפיגע רעד וצ זיב עבש ראב ןופ טנגעג
 -אקא ייב) ףוס-םי ןוא ץענערג רעשיט
 -ָאליק:טַארדַאװק 8,000 ייב טָאה ;אב

 ,טניױאווַאב קיצניװ רעייז זיא ןוא רעטעמ
 -יימ ,רעניואוונייא טנזיוט 70 ןצנַאגניא
 ירעניאודעב עשיבַארַא עדנרעדנאוו סנטס
 ןריזינָאלָאק וצ טרָאד טנַאלּפעג ןרעוו סע

 -ַאב עכעלטסניק ןריפכרוד ןכָאנ ןוא ןדיי
 ןעניואו ןענָאק טרָאד לעװ גנורעסַאװ

 עטקינייאראפ יד ןעוו .ןדיי ןָאילימ ַא ייב
 194/ רעבמעװָאנ ןיא ןבָאה רעקלעפ
 -שי תנידמ עשידיי יד ןפַאש וצ ןסָאלשַאב
 בגנ רעד זא ןאראפ סולשַאב ןיא זיא ,לאד
 ,לארשי תנידמ רעד וצ טרעהעג

 ,"קיזומ,, ,י'ןזח , עז ןוגג

 יד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ לטיט ריננ

 -לטימ ןיא ןדיי יד ןופ רעריפ עטסכעה

 טייצ עסיוועג א ןוא םירצמ ןיא רעטלַא

 ןוז סמ"'במר רעד .עינַאּפש ןיא ךיוא

 ןבָאה ךעלקינייא ענייז ןוא םהרבא יבר

 טָאה דיגנ רעד .דיגנ לטיט םעד טַאהעג

 "ייטש ןעמענ וצ טכער-סגנוריגער טָאהעג

 הסיפת טימ עקידניז ןפָארטשַאב ,ןרע

 ןמיס 'ב קלח ז"בדרה תובושתו תולאש)

 ןיא זיא דיגנ ןופ טמַא רעד .("כרת

 רעד ןיא ןרָאװעג טפַאשעגּפָא םירצמ

 ןופ .טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ טפלעה רעט2

 ,דיגנה לאומש יבר טנַאקַאב זיא עינַאּפש

 ,ןטלַאהַאב , ,יןפָא) רתסנ ,הלגנ
 -וריפ יד ןייא טלייט קיטסימ עשידיי יד
 "ידיי עלַא ללכב ןוא הרות רעד ףיוא םיש

 ייוצ ןיא ,תוכלה יד ןליפַא ,סערעל עש
 טסייה סָאד ,ןפָא ,'הלגנ, ןיא :ןלייט

 "רתסנ, ןוא ,ןיז ןוא טשּפ ןכאפנייא םעד
 רעד .ןיז ןוא שטייט םענעטלַאהַאב םעד
 ןַארַאפ זיא !'תורתסנ ,רתסנ, קוודסיוא
 "עג טרעוו ןוא אריס ןב רפס ןיא ןיוש

 ןיאו, גיי הגיגח ארמג רעד ןיא טכַאוב
 ןלעװ ןופ ןיז םעד ןיא י'תורתסנב קסע ךל

 ,ןשינמייהעג עשיזיפַאטעמ יד ןייגרעד

 "רתסנ, ןעמָאנ ןטימ .ענעטלַאהַאב סָאד
 -לעוו ,קידצ ַא ןפוועגנָא ךיוא ןעמ טָאה

 -ַאב ןעװעג תוקדצ ןייז טימ זיא רעכ
 ."םיקידצ וז"ל, יד ןופ םענייא ,ןטלַאה
 "ןס,/ ,םיקידצ ול, רעטרעווכוז עז--

 ,"הלבק,, ,"הרותה תוד

 ,"ערוצמ , טרָאװכוז עז עגנ

 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ םיִעגנ
 -רּפ 9 אתפסות ,םיקרּפ 14 ,תורהט רדס

 םיניד יד טלדנַאהַאב ;ארמג ןָא ,םיק

 ןוא ןקעלפ טסייה סָאד  ,םיעגנ ןגעוו

 ,רעדיילק ,רעזיה ,ןשטנעמ ייב תערצ



563 

 ןוא אמט הרות רעד טיול
 ןבָאה םיעגנ ןופ םיניד יד .רוהט עכלעוו
 ןוא ,ערעוש רעייז ראפ טנכערעג ךיז
 ליוו רע ןעוו 'ב ןטק דעומ ימלשורי רעד
 ןענעז ייז זא תוכלה עסיוועג ףיוא ןגָאז
 טימ ייז רע טכיילגראפ ערעווש רעייז
 "גנ, ןַארַאפ זיא ילבב ןיא ךיוא .םיעגנ
 -יצַאב סלַא (ד"י הגיגח) ''תולהאו םיע
 ,תוכלה עפיט ןופ גנונעכ

 ןענעז עכלעוו

 םעברי ןופ ןוז ,לארשי רעביא ךלמ בדנ
 ןופ רעדנירג םעד ,ןטשרע םעד טבנ ןב
 ראפ 911-910 טגיניקעג ;לארשי תוכלמ
 זיא רע ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד
 -לעוו ,אשעב ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד
 ךלמ ןרָאװעג טרָא ןייז ףיוא זיא רעכ
 זיא בדנ טימ ןעמַאזצ ;לארשי רעביא
 תיב, רעצנַאג רעד ןעמוקעגמוא ךיוא

 יד טקידנעעג ךיז טָאה סע ןוא "'םעברי
 ,(ן''ט 'א םיכלמ) עיטסָאניד-םעברי

 ןרהא ןופ ןיז ייווצ יד ןהיבאו בדנ
 יד ןעוועג בירקמ ןבָאה עכלעוו ,ןהכה
 דמערפ טימ ןכשמ ןיא טָאג רַאפ תרוטק
 טפָארטשַאב ייז ןענעז ךרודַאד ןוא ,רעייפ
 ןופ סיורא זיא רעייפ ַא ןוא ןרָאװעג

 ארקיו) טנערברַאפ ייז טָאה ןוא ןכשמ
 ,(ז"ט ןוא יי

 -עג טרעוו יז ארקיו שמוח ןיא הבדנ
 טייצ רעד ןיא ןעוװעג זיא סע זא טגָאז
 סָאד ,"הבדנ, ןברק ַא שדקמה תיב ןופ
 םיא ןעוועג ביוחמ טינ זיא ןעמ ,טסייה
 רע ביוא ,די רעדעי רָאנ ,ןעגנערב וצ
 טָאה ץרַאה טוג ןייז ןופ טלָאװעג טָאה
 ןכשמ םוצ ךיוא .ןברק םעד טכארבעג רע
 ה"כ תומש שמוח ןיא טגָאזעג טרעוו

 ונבדי רשא ,, ןכַאז טכַארבעג ןדיי ןבָאה
 .ןבעג טלָאװעג טָאה ץרַאה סנעמעוו ,יובל
 ןעמ סָאװ הקדצ יד ךיוא טרעוװ ןופרעד
 ,"הבדנ, ןפורעגנָא ןַאמערָא ןַא וצ טיג
 טסיה הקדצ ךס ַא טיג סָאװ רעד ןוא

 | "ןבדנ,
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 רעד ןיא יורפ ַא רַאפ גנונעכיײצַאב הדדנ
 -עלטאנָאמ ,עיצַאורטסנעמ ריא ןופ טייצ
 ,"ט ארקיו שמוח ןיא ;גנוקיטולב רעכ
 טָאברַאפ רעד ןַארַאפ זיא 'כ ןוא ח"י
 ַא טימ ןעגנואיצַאב עכעלטכעלשעג ןופ
 ןופ ףארטש יד רַאפרעד טמוק סע ;הדנ
 ו"ט ארקיו שמוח ןופ ;("תרכ, עז) תרכ
 ףיוא זיא טָאברַאפ רעד זַא ןעז וצ זיא
 הדנ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ;געט 7
 (הרות הנשמ) ם"במר ןיא רעטעּפש ןוא
 -עג ןרעוו העד הרוי ךורע ןחלש ךיוא ןוא
 גנוקינייר רעד ןוא הדנ םיניד יד טכארב
 -ראפ רעד .הוקמ ןיא ןייז לבוט ךרוד
 ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא ךיוא זיא טָאב
 ,טייצ-הדנ רעד ןיא יורפ ַא ןרירנָא ףיוא

 ,תורהט רדס ,תוינשמ ןיא אתכסמ הדנ
 ןוא ילבב ארמג ךיוא ,םיקרּפ 10 טָאה
 ןוא (םיקרּפ 2 רָאנ ימלשורי) ימלשורי
 אתכסמ עטצעל יד ,(םיקרּפ 9) אתפסות
 ,הדנ ןופ םיניד יד טלדנאהַאב :ארמג ןיא

 תינעת ַא ןעװ ,(טגײלעגּפָא החדנ
 ןיא סיוא טלַאפ (ערעדנַא ןוא באב העשת)
 -רָאמוצ ףיוא טגײלעגּפָא רע טרעו תבש
 תינעת רעד ;(ב"י תינעת) קיטנוז ,סנג
 תבש ןיא סיױא טלַאפ רע ביוא רתסא
 קיטשרענָאד וצ טקורעגקירוצ רע טרעוו
 רעד .החדנ ַא טסייה סָאד .רעירפ ןופ
 טגיײלעגּפָא טינ טרעוװ רוּפכ םוי תינעת
 ןיא -- .תבש ןיא סיוא טלַאפ רע וליפא
 ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד ןיא תוכלה יד
 ןרעוװ סָאװ ןפירגַאב-תוכלה ערעדנַא ךָאנ
 סרעדנוזַאב ,החדנ ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב
 ,תונברק ןגעוו

 ןעוועג זיא ןדנ ןבעג וצ גהנמ רעד ןדנ
 ך"נת ןיא ןטייצ עטלַא טניז ןדיי ייב
 זיא סע ןוא "רהומ,, ןסייהעג סע טָאה
 םעד טיג ןתח רעד זַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 תישארב) הלכ רעד ןופ רעטָאפ םוצ ןדנ
 -רע ערעדנַא ןוא ח"י 'א לאומש ,ד"ל
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 "עג ןיוש טרעוו ז"ט לאקזחי ןיא ;(רעט
 -עכייצאב וצ "ןדנ,/ טרָאװ סָאד טכארב
 ןַאמ םעד טיג יורפ יד סָאװ הנתמ יד ןענ

 ;ךיבהאמ לכל ךינדנ תא תתנ תאו;)
 סָאד טפָא ןַארַאפ זיא ארמג רעד ןיא

 -רןַאפ סָאד ןענעכײצַאב וצ הינודינ טרָאװ
 ןַאמ םעד טימ טגנערב יורפ יד סָאװ ןגעמ
 -עגנייא טרעוו סָאד ןוא טארייה רעד וצ
 ןוא ד"נ תובותכ) הבותכ רעד ןיא ןבירש

 .((רעטרע ערעדנַא

 טרעוו "רדנ, טרָאװ ןטימ םירדנ ,רדנ
 ַא טנכײצַאב עיגילער רעשידיי רעד ןיא

 ןיא ןעײטשַאב עלַא רעבָא ,ןפירגַאב ךס
 "רדנ א טוט, שטנעמ רעד סָאװ ,םעד
 טימ ךיז טעטכילפרַאפ רע ,טסייה סָאד
 יזַא .ךאז רעסיוועג ַא וצ טרָאװ  ןייז

 רדנ ַא ןָאטעג טָאה רענייא ביוא זיא
 ,שדקמה תיב ןיא ןברק ַא ןעגנערב וצ
 ןברק ַא ןעגנערב טפרַאדַאב רע  טָאה
 ןסע וצ טינ רדנ ַא טוט רענייא ביוא
 -יוועג ַא ןָאט וצ טינ רעדָא ךַאז ַא סעּפע
 ,ץעגרע ןייג וצ טינ לשמל יװ ,טַאט עס
 רדנ ַאזַא ןוא ,ןָאט טינ סָאד רע רָאט
 טוט רענייא ביוא .,"רוסיא ירדנ,, טסייה
 רדנ ַא ךיוא סע זיא הקדצ ןבעג וצ רדנ ַא
 זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא םעד ןגעוו)
 (העובש ַא רָאנ רדנ ַא טינ טסייה סָאד

 ַא ןופ טכילפ רעד ןגעוו דוסי-טּפיוה רעד
 ב"מ רבדמב שמוח ןיא ךיז טניפעג רדנ
 ,"ורבד לחי אל -- רדנ רודי יכ שיא;
 טינ רע לָאז רדנ ַא טוט רענייא ביוא

 ןיא םימכח יד טרָאװ ןייז ןכעוושרַאפ
 ןענופעגסיוא ןבָאה ארמג ןוא הנשמ רעד
 ףייז רדניריתמ ןזָאל ךיז ןָאק ןעמ זַא

 ַא ןיד תיב ַא ביוא ,רדנ םעד ןזיילפיוא

 סיוא ןעניפעג ,ןשטנעמ םתס יירד יצ בר
 טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןדנעטשמוא יד זַא
 ךיז רע טָאה רדנ םעד תעשב זַא רעדָא
 ןוא דנַאטשוצ ןרעדנַא ןַא ןיא ןענופעג
 עקיזָאד סָאד .הטרח רע טָאה טציא
 זיא ךעלנייועג ."םירדנ תרתה,, טסייה

 6 אעדרהנ---רדנ

 "םירדנ תרתה, ןכַאמ וצ גהונ ךיז ןעמ

 "דנ עכלעזַא ףיוא הנשה שאר ןדעי רַאפ

 ןעמ זַא ,טינ טקנעדעג ןעמ סָאװ םיר

 "עז ןדיי עמורפ .ןעוועג רדנמ ייז טָאה

 ןטכילפרַאפ ייז ןעוו זַא ,רהזנ ךיוא ןענ

 "ךדנ ילב,, ייז ןגָאז ןָאט וצ סיפע ךיז
 ףיוא טינ סָאד ןעמענ ייז זַא ,טסייה סָאד

 םירדנ ןגעוו םיניד יד .רדנ ַא סלַא ךיז

 ןופ םירדנ יד ךיוא ןוא םירדנ תרתה ןוא
 "רעד ןיילַא ןָאק ןאמ רעד עכלעוו ,יורפ ַא
 ןיא ךיז ןעניפעג ,קיטליג טינ סלַא ןרעלק
 ,םירדנ ארמג רעד

 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ םירדנ
 ,םיקרּפ 7 אתפסות ,םיקרּפ 11 ,םישנ רדט-

 טלדנַאהַאב ,ימלשורי ןוא ילבב ארמג ןוא
 "דנ ילבב ארמג יד ,םירדנ ןופ םיניד יד

 טנרעלעג י"שר טימ טאשטנַא טרעוו םיר
 ןוא (םיסינ ונבר) ן"ר ןופ שוריּפ ןטימ

 םירדנ זיא טלעװו רעשידמול רעד ןיא

 -עווש ַא סלַא ןעוועג טנכערַאפ ן"ר ןטימ
 ,דומיל רער

 -ץברַא עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ללהנ
 ןפיוא ,לארשי-ץרא ןיא סעינָאלָאק-רעט
 טעדנירגעג :תרצנ ןייק הפיח ןופ געוו
 -רַאַאב טרעװ :רעגיואוונייא 1000 1
 "ובע) טסבלעז ןטסינָאלָאק יד ךרוד טעב
 עלוש עשימָאנארגַא ןַא טָאה ;(תימצע הד
 טרעװ ללהנ טרָא סָאד ;ךעלדיימ רַאפ
 ,ט"י עשוהי ןיא טנָאמרעד

 למיה ןיא רעייפ ןופ ךייט רונ יד ראדנ
 רהנ,,) 'ז לאינד רפס ןיא טנָאמרעד טרעוו
 ןוא ג"י הגיגח ארמג רעד ןיא ;("רונ יד
 ןקיזָאד םעד ןגעװ טכַארבעג ןרעוו ד"י
 םיכאלמ) הדגא ירבד ליפ רונ יד רהנ
 ,(המודכו ןפַאשַאב םיא ןופ ןרעוו

 ןיא לבב ןיא טָאטש עטלַא אעררהנ
 "אלפ ;דומלת ןוא ינש תיב ןופ טייצ רעד
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 ַא זַא ,טלייצרעד (ח"י (תוינומדק) סויוו

 טשרעהעג טרָאד ןבָאה םייצ עסיוועג

 יאניסח ןוא יאלינח רעדירב יד ןדיי ייווצ

 זיא אעדרהנ ;(סואעניסא ןוא סואעלינא)

 ,רעטנעצ רעשידיי רעסיורג ַא ןעוועג

 "ומש ארומא רעד טניואוועג טָאה טרָאד

 יִל ןיריהנ, טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,לא

 סע) ?אעדרהנד יליבשכ אימשד יליבש

 יװ למיה ןיא ןגעוו יד רָאלק רימ ןענעז

 ארמג רעד ןיא ;(אעדרהנ ןיא ןגעוו יד

 אעדרהנ ןופ םיארומא ליפ רימ ןעניפעג

 רעטלַאלטימ ןיא ךיוא .(ז"י ןירדהנס)

 "ידוי עז --- .ןדיי טניואוועג טרָאד ןבָאה

 1906 ענליוו) "אעדרהנ, ץיבול

 ןופ טמַאטש טרָאװ סָאד ןיקירטונ
 -אטָאנ ,ןאקירַאטאנ) ןײטַאל ןוא שיכירג

 ."ןביירש-דניוושעג,, שטייט רעד ,(םוקיר

 טגָאזעג טרעוו ה"ק תבש ארמג רעד ןיא

 רמאנש ?הרותה ןמ ןיקירטונ ןושל ןינמ,

 הרות יד זַא ,"ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ
 "טונ ןופ םעטסיס םעד טצונַאב ןיוש טָאה

 רעטרעוװו עכילטע ןופ ןעכַאמ וצ ןוקיר
 תבש ארמג רעבלעז רעד ןיא ;טרָאװ ןייא
 טרָאװ סָאד זַא טגָאזעג טרעװ ה"ק
 יד ןָא ךיז טביוה סע ןכלעוו טימ ,"יכנא,
 ןופ תובת ישאר יד זיא ,תורבד תרשע
 זיא ןופרעד ;'תיבהי אבתכ ישפנ אנא,
 יד ןעוועג ךיוא זיא ןיקירטונ זַא ןעז וצ
 טימ רעטרעװ עכעלטע ןופ גנוטיײדַאב

 ןיקירטונ ןופ םעטסיס רעד :תוכת ישאר
 ,(ןדָאטעמ) תודמ 22 יד ןופ ענייא זיא
 יבר לש ונב רזעילא יבר עכלעוו טיול
 "וסּפ יד טשטייטעגנייא טָאה ילילגה יסוי
 -- .תודמ,, עז -- .הרות רעד ןופ םיק
 "נוואב ןוא ,קיטסימ רעשידיי רעד ןיא
 ןוקירטונ רעד טָאה הלבק רעד ןיא סרעד

 "עז סע ןוא ,גנוטיידַאב עסיורג ַא טַאהעג
 ןרָאװעג שטייטעגנייא רעטרעוװ ליפ ןענ
 ידודל ינא ,, ?לולא,, יו ,םיזמר-ןוקירטונ
 .רעטרעוו ערעדנַא ױזַא ןוא "?יל ידודו

 68 ןיקיזנ--ןיקירטונ

 -צעזעגטסעפ :זיא שטייט רעד חסונ
 "ףורע, רעד :טסקעט ַא ןופ םרָאפ עט
 "חסנ, טרָאװ ןופ זיא סָאד זַא טגָאז
 ַא ןפורעג טָאה ןעמ זַא ןוא ?ןקורעביא,
 "-עגרעביא טָאה ןעמ ןכלעװו ןופ ,רפס

 "אחסונ, רפס ןרעדנַא ןא ןיא ןבירש
 יד ?חסנ, טרָאװ םלשה ךורע ןיא עז)

 איפסומ ןימינב יבר ןופ ןעגנוקרעמַאב
 ןרָאװעג זיא ןופרעד ;(טוהאק .רד ןוא
 -רַאפ ןגעוו "תואחסונ, קורדסיוא רעד
 ַא ןיא טסקעט ַא ןופ ןעמרָאפ ענעדיש
 -אד ןגעוו ןַארַאפ ךיוא זיא ןופרעד ;רפס

 "הלפתה הסונ, קורדסיוא רעד ןענעוו
 ןשיוװצ דישרעטנוא ןַא טכַאמ ןעמ ןוא
 יו .,ןענעװַאד ןיא םיגהנמ ענעדישרַאפ

 ;י"רא חסונ ,דרפס חסונ ,זנכשא חסונ
 ענעדישרַאפ ןעװעג ןענעז סרעדנוזַאב
 זנכשא חסונ :םירוזחמ יד ןיא ןעמרָאפ

 אינמור חסונ ,הילטיא חסונ ,דרפס חסונ

 ,רעטייוו ױזַא ןוא

 ,"רערָאפ-ץיירק , עז בלצה יעסונ

 עז ירצונ
 ."םוט

 -גטסירק, ,?"ירצונה שי,

 - 1500 המלש הידידי ,יצרונ
 -נאמ ןיא בר ;(עילַאטיא ןיא 1650 ךרעל
 ןטמירַאב ןופ רבחמ ,(עילאטיא) אוט
 תחנמ,, ך"נת ןופ הרוסמ רעד ףיוא רפס
 זיא ךיוא ןוא רעדנוזאב טקורדעג ,"יש
 ,ףוס םוצ ןבַאגסיוא-ך"נת עסיורג יד

 תוינשמ רדס ןטירד ןופ ןעמָאנ ןיקיונ
 רעד סע זיא ןעגנוניימ עטלַא לייט טיול)

 םעד טימ טנָאמרעד טרעוו ,(רדס רעט6

 ןוא ו"ק ןירדהנס ארמג רעד ןיא ןעמָאנ
 אבב תותכסמ יד ןופ טײטשַאב :ערעדנַא
 ,ןירדחנס ,ארתב אבב ,אעיצמ אבב ,אמק
 ,הרז הדובע ,תיודע תועובש .,תוכמ
 יד ןטסײמַא טלדנַאהַאב :תוירוה ,תובא

 שטנעמ ןייא ןופ תונעט-טלעג ןופ םיניד
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 ןופרעד) סנדָאש ענעוטעגנָא ,ןטייווצ םוצ
 םיניד יד ,('ןדָאש, ,"קזנ, ,"ןיקיזנ;
 -ןצעג ,תועובש ,תודע ,ןזעוו-סטכירעג ןופ
 אתכסמ רעד ןיא רסומ ירבד ןוא ,יירעניד
 ,אמק אבב תותכסמ יירד יד ךיוא ;תובא
 ןעועג ןענעז ,ארתב אבב ,אעיצמ אבב
 ןיקיזנ אתכסמ ןסייהעג ןוא אתכסמ ןייא

 יירד ןיא טלייטעגנייא ןרָאװעג ןענעז ןוא
 עטשרע ,("רעיוט, ,?אבב,} ?ןרעיוטפ
 י-צעל) ארתב ,(אעיצמ) עלעטימ ,(אמק)

 .(עט

 'ו רבדמב שמוח ןיא ,(טדײשעגּפָא ריזנ
 יױרפ ַא רעדָא ןַאמ ַא זַא ,טגָאזעג טרעוו

 ןרעו וצ רדנ םעד ךיז ףיוא ןעמענ ןָאק
 ,ריזנ ַאזַא ;ריזנ ַא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא
 ןיא רָאט ,שמוח ןיא טרָאד טגָאזעג טרעוו

 ןייק ןעקנירט טינ טייצ רעקיזָאד רעד
 -נארטעג עדנרוכישרַאפ ערעדנַא ןוא ןייוו

 טיג ,ןביורטנייו ןייק ןסע טינרָאט ,ןעק
 ךיז ןרירוצ טינ ןוא רָאה יד ךיז ןרעשּפָא
 -רַאפ ַא וצ רַאגָאז ,תמ ַא וצ (ןייז אמטמ)
 יו םעדכָאנ ;בורק ןטנעָאנ םענעברָאטש
 תוריזנ ןייז ןופ טייצ יד ךיז טקידנע סע
 ןוא שדקמה תיב ןיא תונברק רע טגנערב

 ענעסקַאװעגנָא ענייז ּפָא ךיז טרעש
 םעד רעטנוא טנערברַאפ רע עכלעוו רָאה
 ,ןברק םעד טכָאק ןעמ ןכלעוו ףיוא ,רעייפ
 ןייז ןופ טיירפאב רע טרעװו טימרעד

 ײר א רימ ןעניפעג ך"נת ןיא .תוריזנ
 -אב רעד .םיריזנ עכלעזַא ןגעוו םירוּפס
 ב"י םיטפוש ןיא זיא ייז ןופ רעטסטנאק
 טָאה ךאלמ רעד יוו ,רובגה ןושמש ןגעוו
 לָאז ןוז ריא זַא רעטומ ןייז טגָאזעגנָא

 ,ןָא ןריובעג ןופ) ?ןטבה ןמ,, ריזנ ַא ןייז
 . לָאז ןעמ ,"ושאר לע הלעי אל הרומו,

 םיטפוש ןיא ;רָאה יד ןרעשּפָא טינ םיא

 יד זַא ,טלייצרעד טרעוו ז"ט לטיּפַאק

 ןייז ןיא ןעועג זיא ןושמש ןופ הרובג

 ןעמ רָאנ יוװ ןוא ,רָאה יד ןרעשּפָא טינ

 -ראפ זיא רָאה יד ןריױשעגּפָא םיא טָאה

 ךיוא ןעניפעג רימ .הרובג ןייז ןדנואווש

 30 זונ---ריזנ

 ןופ רעטומ יד זַא 'א 'א לאומש ןיא
 -עג ללּפתמ טָאה ,הנח ,איבנה לאומש
 -עג רדנ ַא יז טָאה ,ןוז ַא ןבָאה וצ ןעוו
 טינ ,"ושאר לע הלעי אל הרומו, ןָאט

 קורדניא רעד ;רָאה יד םיא ןרעשּפָא

 ןעוועג זיא טּפיוהרעביא זַא ,זיא ןופרעד
 ןוא םיריזנ ןשיװצ תוכייש עסיורג ַא

 -קעס יד זַא רעכיז ךיוא זיא סע .םיאיבנ
 ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ עט
 ןייוו ןייק ןעקנירט וצ טינ בכר ןב בדנוי
 (ה"ל הימריו טעטש ןיא ןעניואוו טינ ןוא

 "יזנ יד טימ גנודניברַאפ עסיוועג ַא טָאה

 -עּפש יד זַא ,ןגָאז ךיוא ןָאק ןעמ .םיר
 תיב ןופ טייצ רעד ןיא עטקעס ערעט

 ,תושירּפ רעייז טימ ,"םייסיא, יד ,ינש
 ייזנ טימ תוכייש עסיוועג ַא טַאהעג ןבָאה
 דומלתה ימכח יד -- .(?םייסיא;/ עז) םיר
 ,י םירדנ) תוריזנ ןגעק ןעוועג ןענעז

 -ניז ,"אטוח ןפורעגנָא ריזנ ַא טרעוו
 טלייצרעד טרעוו 'ד ריזנ ןיא ןוא ,(רעקיד

 טָאה רע יו ,קידצה ןועמש ןופ רופיס רעד
 ַא רוחב םעניש ַא טימ טהנעטעגנייא

 ,םידיחי זַא ,טנעקרענַא טָאה רע ןוא ריזנ
 ןצנַאג ןטימ ךעלקריוו סע ןעניימ סָאװ
 ןייז ָאא ןגעמ ,ןגעו טָאג רַאפ ץרַאה

 -יזנה רפס,, סהיבוט ןב עז -- .םיריזנ

 ."םיר

 ןיא תוינשמ אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ ריזנ
 סע רעכלעוו ףיוא ,םיקרּפ 9 ,םישנ ריס

 ימלשורי ןוא ילבב אױמג ןַארַאפ זיא
 "ות ןופ ןעמָאנ ,םיקרּפ 6 רָאנ) אתפסות
 םיניד יד טלדנַאהַאב ;("תוריזנ, אתפס
 ערעווש רעייז טָאה ארמג יד :;תוריזנ ןופ

 ,תואחסונ

 "רעד טרעװ 'ו תישארב שמוח ןיא ןדנ !
 ןענעז עילימַאפ ןייז ןוא חנ זַא ,טלייצ |

 ןענעז סָאװ ןשטנעמ עקיצנייא יד ןעוועג
 עז -- .לובמ ןופ ןרָאװעג טעוועטאוועג
 ,םש :ןיז 3 טַאהעג טָאה חנ -- ."לובמ,,

 "עג טרעוו 'ט תישארב ןיא ;תפי ןוא םח
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 ןוא חנ טביולרעד טָאה טָאג זַא ,טגָאז
 ןָא רָאנ ,שילפ ןסע וצ רעדניק ענייז
 -רעד זיא ןושארה םדא וצ) טולב םעד
 ןסקיװעג רָאנ ןסע וצ ןרָאװעג טביול

 ןיא ;(טבעלעג טָאה סָאװ ךאז ןייק טינ |

 רעד ןופ רעקלעפ עלַא ןרעוו 'י תישארב
 ןופ עדנעמַאטשּפָא סלַא טכארטַאב טלעוו !

 ,"לובמ,, ,"חנ ןב,, עז -- .חנ

 (1881--1785) לאונמע יכדרמ ,חנ
 :;עקירעמַא ןיא רעקיטילָאּפ רעשידיי
 ןבעגעגסױרַא ,גרוטַאמארד ,טסילַאנרושז
 ןוא ?טַאקָאװדַא לאנאשענ,,)) ןעגנוטייצ

 -ַאסַאבמַא רענַאקירעמַא ןעוועג ,(ערעדנַא
 1828 רָאי ןיא .(1813) סינוט ןיא רָאד
 -ַאב ןייז טימ ןטערטעגסױרַא רע זיא
 הנידמ עשידיי ַא ןדנירג וצ ןַאלּפ ןטמיר
 ןופצ ןופ ןטאטש עטקינייארַאפ יד ןיא
 סיורג ַא טפױקעגּפָא טָאה רע :עקירעמַא

 רעקרָאי-ינ) אלאפאב ייב דנַאל קיטש
 -ַארַא ןבעגעג ןעמָאנ א סע ןוא (טָאטש
 ו"פקת ירשת שדוח ןיא ןוא (טררא) טָאר
 -טנפערַאפ רע טָאה (1828 גרעבמעטּפעס)
 רעד ןיא ןדיי עלַא וצ ףורפיוא ןַא טכעל
 ןצעזַאב ךיז ןעמוק לָאז ןעמ זַא ,טלעוו
 ןופ קנעדנָא םוצ ;הנידמ-טררא רעד ןיא
 -םיוא טזָאלעג רע טָאה שינעעשעג ןקיזָאד

 "לארשי עמש., טנעמונָאמ ַא ףיוא ןצירק
 רעטרעװ יד שילגנע ףיוא ךיוא ןוא
 ,ןדיי רַאפ ץוש ןופ טָאטש יד טררא;,
 -עצ עכעלרעייפ א טנדרָאעגנייא טָאה רע
 רעכלעו תעב טסעג ליפ טימ עינָאמער
 ןוא הרות רפס ןיא טנעיילעג טָאה ןעמ
 זיא ןַאלּפ רעד יו םעדכָאנ .םיאיבנ
 -אטיגַא ןַא טריפעג חנ טָאה ןלַאפעגכרוד

 ןיא ןוא ,לארשי-ץרא ןבעלפיוא רַאפ עיצ
 ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה 1844 רָאי
 -עגסיוא ןרעװ סע ןכלעוו ןיא ,ףורפיוא
 -ויצ םענרעדָאמ ןופ ןעיידיא יד טקירד

 ,םזינ

 ןופ ךיוא ןוא איבנ ַא ןופ ןעמָאנ םוחנ
 "רשע -ירת רעד ןיא .,תואובנ רפס ןייז

 32 הינוחנ---חנ

 רעד :קוקבח ןוא הכימ ןשיוװצ ,גנולמאז
 הוננ אשמ ,, זיא רפס ןופ קוסּפ רעטשרע
 ןגעו האובנ ,"ישקלאה םוחנ ןוזח רפס
 ןופ םוחנ ןופ האובנ ןופ רפס סָאד ,הוננ

 ;טינ ןעמ טסייוו זיא שקלא ואוו ,שקלא
 לילג ןיא לארשי-ץרא ןיא זַא ,ןגָאז לייט
 סָאד .לבב ןיא זַא ןגָאז לייט ,ןוילעה

 -רע סָאד .ךעלטיּפַאק יירד טָאה רפס
 ןופ המקנ רעד ןגעוו זיא לטיּפַאק עטש
 "פיוא רעד ןגעוו זיא עטייווצ סָאד ;טָאג
 ןברוח םעד ןגעוו ןוא הדוהי ןופ גנובעל
 -ניא זיא לטיּפַאק עטירד סָאד ;הוננ ןופ
 הוננ ןופ ןברוח םעד טעמדיוועג ןצנַאג
 רעד טול .,רושא ןופ טָאטשטּפױה רעד
 םוחנ זיא םלוע רדס ןיא הרוסמ רעשידיי
 ךלמ השנמ ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג
 תיב ןברח םוצ טנעָאנ טסייה סָאד ,הדוהי

 .ןושאר

 "גוהרָאי ןט1 ןיא אנת ןומנ שיא םוחנ
 וזמג טָאטש רעד ןופ ךעלניײשרַאװ ;טרעד

 ;(ה"כ 'ב םימיה ירבד ןיא טנָאמרעד)

 ןייז זַא ,טגָאזעג טרעוו ב"י הגיגח ןיא

 רעכלעוו ,אביקע יבר ןעוועג זיא דימלת

 22 ןזמג שיא םוחנ ייב טנרעלעג טָאה

 זַא ,טגָאזעג טרעוו א"כ תינעת ןיא ;רָאי

 שיא ןפורעג םיא ןעמ טָאה רעבירעד

 וליפא ,ןעגנוריסַאּפ עלַא ףיוא לייוו ,וזמג

 וז םג, טגָאזעג רע טָאה ,עטכעלש ףיוא

 יד ;(ןטוג םוצ זיא סָאד ךיוא) "הבוטל

 םירוּפס טגנערב תינעת ןיא טרָאד ארמג

 זיא רע זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ ;םיא ןגעוו

 "עג ךיוא זיא רעכלעוו ,ינוסמעה הימחנ

 ,אביקע יבר ןופ יבר רעד ןעוו

 טייצ רעד ןיא אנת הנקה ןב הינוחנ

 יבר אנת ןופ יבר ;ינש תיב ןברח ןופ

 'ג תובא ןיא ;("כ תועובש) לאעמשי

 םעד ךיז ףיוא טמענ סע רעוװ זא רע טגָאז

 ּפָארַא םיא ןופ ןעמ טמענ ,הרות ןופ לוע

 ןיא !הסנרּפ ןופ ןוא תוכלמ ןופ לוע םעד

 טכַארבעג טרעװ 'ב קרּפ תוכרב הנשמ
 -עג טינ לָאז סע זַא ,הליפת ַא םיא ןופ
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 -עּפש ןיא ;לושכמ ןייק םיא ךרוד ןעש

 ןעמ טָאה רעטלַאלטימ ןופ ןטייצ ערעט

 ןעוועג רבחמ ןבָאה לָאז רע זַא ןבעגעגנָא

 "האילפה, ,"ריהבה, םירפס-הלבק יד
 יװ ,("הנקה,, ,"ריהב,, צז) "הנקה,, ןוא
 ארמג יד ;"'חכב אנא, הליפת יד ךיוא

 -עג טָאה רע זַא ,טלייצרעד ח"כ הליגמ
 טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,םימי תכירַא טַאה

 רע טָאה ,ןופרעד הביס יד טגערפעג םיא
 טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע לייוו ,טגָאזעג

 ןופ גנומעשרַאפ רעד טימ ןעוועג דבכתמ

 .ןרעדנַא ןַא

 ַא ןַארַאפ ןענעז לארשי-ץרא ןיא תלחנ
 ,"תלחנ, ןופ ןעמענ טימ סעינָאלָאק ייר

 ,(ןויצל ןושאר ייב) "הדוהי תלחנ, יװ

 רפכ// ןרָאװעג רעטעּפש) "בקעי תלחנ,
 "קחצי תלחנ,, ,("םידיסח

 -סיוא רעד ;(טסיירט םוחנ ,המחהנ
 -עג ליפ טרעוו (ןטסיירט) ?המחנ,, קורד
 רעשידיי רעד ןגעוו תואיבנ ןיא טכיורב
 היעשי ןיא ,"ימע ומחנ ,ומחנ,;) הלואג
 זיא ןופרעד ;(רעטרע ערעדנַא ןוא 'מ
 ןעז וצ ןייז וצ הכוז; שטנואו רעד
 -םחנמ ןגעװ ע'םילשוריו ןויצ תמחנב
 ,"לבא,, טרָאװכוז עז ןייז-לבא

 ,"ומחנ תבש,, עז תבש ,ןמחנ

 -ָאג) החּפ רעד ,הילכח ןופ ןוז ןדימחנ
 ןופ טייצ רעד ןיא הדוהי ןופ (רָאנרעװ
 448 ךרעל) טפַאשרעה רעשיסרעּפ רעד

 .טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ 425 --
 ןיא הימחנ רפס ןופ רבחמ  ,(גנונעכער
 ,טלייצרעד הימחנ רפס סָאד .ך"נת
 ןופ םיקשמה רש רעד ןעוועג זיא הימחנ
 רע ןעוו ,אתששחתרא גינעק ןשיסרעּפ
 םילשורי זַא ,העידי יד ןעמוקַאב טָאה
 טיג ןעוועג זיא סָאד) בורח בלַאה זיא
 קירוצ ןענעז ןדיי יד יוװ ךָאנרעד גנַאל
 תולג ךָאנ לארשייץרא ןייק לבב ןופ

 הימחנ---תלחנ

 .זַא
 ?יתייה ינאו,)

 ץלַא !
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 -פיוא טָאטש רעד ןופ ןרעיומ יד ,(לבב

 ןענעז ללכב הדוהי דנַאל ןיא ןוא ןסירעג

 רע טָאה ,עגאל רעטכעלש ןיא ןדיי יד
 וצ שינעביולרעד יד גינעק םייב ןטעבעג

 סָאד ןעיובפיוא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייג

 טבילרעד םיא טָאה גינעק רעד  ,דנַאל

 זיא רע ןעו .ףליה ןבעגעגטימ ךיוא ןוא

 דלאב רע טָאה םילשורי ןיא ןעמוקעגנָא

 -פיוא קירוצ ןעמונעג ךיז עיגרענע טימ

 סע .טָאטש רעד ןופ ןרעיומ יד ןעיוב

 -נואָארד יד ןטלַאהעגּפָא טינ םיא ןבָאה

 רעריפ יד ךרוד םיא ןלַאפַאב וצ ןעג

 ,רעקלעפ עדמערפ עקידתונכש יד ןופ

 םשג .,ינומעה דבעה היבט ,ינורחה טלבנס

 טריפעג ןבָאה ןשטנעמ סהימחנ ;יברעה

 -לַאה ,ןרעיומ יד ןלעטשוצפיוא טעברַא יד

 וצ דרעװש יד טנָאה ןייא ןיא קידנט

 "עג טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא ןפמעק

 -עגפיוא טָאה הימחנ .טעברַא יד ןָאט

 םעד טרעכיזרַאפ ןוא ןרעיומ יד טלעטש
 "אב ךיוא טָאה רע .םילשורי ןופ ץוש

 "יואוונניא עשידיי טימ םילשורי טצעז

 "נא ענעדישרַאפ טריפעגנייא ןוא ,רענ
 יד ןופ ןעײרפַאב וצ יו ,תונקת ערעד

 סָאד ,קלָאפ ןופ ןסַאמ עמערָא יד תובוח
 ןרעושאב סָאד ,תבש ןטיהּפָא עגנערטש
 ,השמ תרות יד ןטיהוצּפָא קלָאפ סָאד

 "עג טינ ןבָאה סָאװ יד ןגעק טפמעקעג

 סָאװ יד ןגעק ךיוא יװ ,שיאערבעה טדעד !
 ןופ ןעירפ טימ טָאהעג הנותח ןבָאה|

 ןדייש וצ קידנרעדָאפ ,רעקלעפ עדמערפ

 סָאװ ,הימחנ רפס סָאד --- .ייז טימ ךיז

 הימחג ךרוד  ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 ןיא ("הילכח ןב הימחנ ירבד,,) טסבלעז !
 גנולייצרעד רענעגייא ןופ םרָאפ רעד

 (ןעװעג ןיב ךיא ןוא
 טלייצרעד ןוא ךעלטיּפַאק 13 טלַאהטנַא

 ףָאטעגפיױוא טָאה הימחנ סָאװ
 "רע יד טימ רפס סָאד טקידנע הימחנ
 רימ לָאז ,"הבוטל יהלא יל הרכז, רעט

 "מג יד ,ןטוג םוצ ןעקנעדעג טָאג סָאד
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 ַא רַאפ הימחנ טנכערַאפ טינ טָאה אר
 רפס ןופ ךשמה סלַא רָאנ רפס ןרעדנוזַאב
 ,טגָאז ג"צ ןירדחנס ארמג יד ןוא ,ארזע
 -רעד ןהימחנ רַאפ ףָארטש ַא זיא סָאד זַא
 רע סָאװ ,"ומצעל הבוט קיזחהש,, ,רַאפ
 ןטוג םוצ טנָאמרעד ןײילַא ךיז טָאה
 הימחנ -- .('הבוטל יהלא יל הרכז)
 -כעלנעזרעּפ עטסערג יד ןופ רענייא זיא
 סלַא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןטייק
 סָאװ ,השעמה שיא רעשיטקארּפ רעד
 תולג ךָאנ הנידמ עשידיי יד טיובעג טָאה
 ,"לארשי ימי ירבד , ץערג עז -- .לבב

 -נוהרָאי ןט2 ןיא אנת יבר ,הימחנ
 תישארב) אביקע יבר ןופ דימלת ,טרעד
 אבב ןב הדוהי יבר ןופ ןוא (ט"ס הבר
 ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ ;(ד"י ןירדהנס)
 ירבד ךיוא יוװ תותיירב ,חנשמ ןיא תוכלה
 זַא טגָאז ו"ס ןירדחנס ארמג יד ;הדגא
 ןעוועג ןענעז הימחנ יבר ןופ תוכלה יד
 "ות םתס,) אתפסות רעד ןופ דוסי רעד
 ב"יל תבש ןיא ;('הימחנ יבר אתפס
 תאנש ןופ ןעמוק ןעיירעגירק זַא רע טגָאז
 זַא ,רע טגָאז ו"ט ארתב אבב ןיא ;םנח
 ,םירבד שמוח ןופ םיקוסּפ עטצעל יד
 ,עשוהי ןבירשעג טָאה ,"השמ תמיו,, ןופ

 ןיא ארומא ,בקעי ןופ ןז בר ,ןמהנ
 -רָאי ןט4 בױהנָא ןוא ןט8 ףוס ןיא לבב
 םעדייא :לאומש ןופ דימלת :טרעדנוה
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,והבא רב הבר ןופ
 ַא ןַארַאפ זיא םעד ןגעוו) אתולג שיר ַא
 ארמג רעד ןיא ;(טייקנדישראפ-סגנוניימ
 ןוא ,תוכלה ליפ םיא ןופ ןַארַאפ ןענעז
 הכלה יד טגָאז ג"י תובותכ ארמג יד
 ןופ :תונוממ יניד ןיא ןמחנ בר יװ זיא
 עצרוק ארמג רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז םיא
 ירוהרה, ,ט"כ אמוי ןיא ;ןעמזירפַא
 וצ ןרעלק סָאד) "הריבעמ השק הריבע
 דניז רעד ןופ רעגרע זיא ןקידניז
 וליפא אפצוח ,ה"ק ןירדחנס ;(טסבלעז
 וליפא טפלעה הפצוח) "ינהמ אימש יפלכ
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 תודלות, עז -- .(סָאג ֹוצ גוצאב ןיא
 ,ןאמייה ןופ "םיארומאו םיאנת

 שאר ,1779) ןואלסארב ןופ ןמחנ
 -- שוובשזעמ ןיא ב"לקת ןסינ שדוח
 (ןאמוא ןיא א"עקת ירשת ח"י ,0
 -יסח רעיינ ַא ןופ דסיימ ,םידיסח ןופ יבר
 זיב טריטסיוקע עכלעוו ,הטיש רעשיד
 זיב ןענעז םידיסח סנעמעוו ןוא טנייה
 ךיוא) רעווָאלסארב,  סלַא טנַאקַאב טנייה
 ןעוװעג זיא רע ."םידיסח (?רענַאמוא,
 םש לעב לארשי יבר ןופ לקינייא-רוא ןַא
 עג זיא רע ;(לדָא רעטכָאט ןייז ןופ) בוט
 -םעלנעזרעּפ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוו
 .תודיסח ןופ גנוגעוואב רעד ןיא ןטייק
 ַא ןעװעג זיא החמש יבר רעטָאפ ןייז
 -ייפ רעטומ ןייז רָאנ ,תיבה לעב רעטושּפ
 םייבר ייוצ יד ןופ רעטסעווש יד ,עג
 השמ יבר ןוא שזובשזעמ ןופ ךורב יבר
 הנחמ לגד,,) ווָאקלידוס ןופ םירפא םייח
 רעד ןיא טנַאקַאב ןעװעג זיא ,(םירפא
 ַא טַאהעג טָאה יז ןוא טלעו רעשידיסח
 ןמחנ יבר .ןוז ריא ףיוא סולפנייא ןסיורג
 ןגיוצרעד ןָא טנגוי רעד ןופ ןיוש זיא
 .6 קידנעייז טלַא :תודיסח ןיא ןרָאװעג
 -עװַאד ןטסַאפ ןביוהעגנָא רע טָאה רָאי
 -עג םעד וצ טקנעבעג ,תובהלתה טימ ןענ
 טָאה הנותח רעד ךָאנ !ןכעלטעג ,ןעמייה
 -ַאנ ,ףרָאד ַא ןיא טשרעוצ טניואוועג רע
 ןבָאה םידיסח ןוא עקבודעוודעמ ןיא רעכ
 1708 רָאי ןיא :םיא וצ ןעמוק ןביוהעגנָא

 -וצ ןלארשי:ץרא ןייק ןרָאפעג רע זיא
 -אב ךיז רע טָאה (1797) קידנעמוקיר
 טָאה רע ואוו ,עילָאּפָאטָאלז ןיא טצעז

 יבר ןופ הקולחמ ַא ךיז ןגעק ןפורעגסױרַא

 1800 רָאי ןיא ;עדייז רעילָאּפש םעד בייל

 ואוו ,וואלסארב ןיא טצעזַאב ךיז .רע טָאה

 1810 ןיא ;רָאי 10 טניואוועג טָאה רע
 ןוא ,ןאמוא ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה
 ץנַאג ןיק טינ ןיא רע זיא טרָאד
 -עג טרָאד ןוא ,ןברָאטשעג רעטעּפש רָאי
 -אלסארב יד ןיהואוו ,רבק ןייז ךיז טניפ
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 "שה שאר ןדעי ףיוא ןעמוק םידיסח רעוו

 ןוא הנשה שאר ברע טרָאד ןייז וצ הנ
 -ןָא ייז טָאה יבר רעייז יװ ,ןייז ללּפתמ
 ןמחנ יבר -- .טיוט ןייז רַאפ טגָאזעג
 תודיסח ןיא טפַאש רע זַא ,טגָאזעג טָאה
 םעינ ַא ןיא ייג ךיא,) הטיש ףיינ א

 -עג טינכָאנ ויא רענייק ןכלעוו ןיא ,געוו
 יד טײטשַאב סע סָאװ ןיא .("ןעגנַאג
 לייוו ,ןגָאז וצ רעווש זיא ,הטיש עקיזָאד

 .רעביא טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא תמאב
 יטוקיל , םעד ,םירפס ענייז ןיא טזָאלעג

 תוחיש ,"'תוצע יטוקילי ,ן"רהמ
 עבלעז סָאד ,'תודמה רפס,/ ,ן"רהמ

 ערעדנַא ךיוא טנרעלעג ןבָאה סע סָאװ
 םש לעב ןופ ,תודיסח ןופ רעריפ עסיורג

 ;םיקידצ ןיא הנומא עקרַאטש ןָא בוט
 ןענעואד םוצ ןצנַאגניא ךיז ןבעגרעביא
 סָאװ טלעװ יד ןייז סאממ ;ןענרעל ןוא

 -רַאֿפ לענש ,קיטשינ ,ךעלגנעגרַאפ זיא
 -טניירפ ןוא הוחא ןיא ןבעל ;קידנעייגײיב

 טימ רקיע רעד ןוא ןדיי טימ טפַאש
 רעבָא .תובוט תודימ ,םידיסח םירבח
 -עגוצ טָאה ןמחנ יבר זַא ,זיא תמא רעד

 -עלע עיינ עסיוועג םעלַא םעד וצ ןבעג

 טכַארבעגנײרַא רע טָאה סנטשרע .ןטנעמ
 וצ תובהלתה סָאד םידימלת ענייז ןיא
 ךעלגעט רעייז ןופרעד ןכַאמ ,םעלַא םעד
 "יזקע רעייז ןופ רקיע םעד רַאפ ,ןבעל
 יו טָאטשנא סָאװ ,סנטייוצ ,ץנעטס
 יבר רעד ןעוו זיא םידיסח ערעדנַא ייב
 אלממ ןייז ןרָאװעג ,ןברָאטשעג זיא

 ,טרָא ןייז ףיוא יבר רערעדנַא ןא ומוקמ
 -יסח ענייז ייב ןבילברַאפ ןמחנ יבר זיא

 ןייק ָאטינ :קיבײא ףיוא "יבר רעד ,, םיד
 ;טגָאזעג ייז טָאה רע .ומוקמ אלממ

 טעװ חישמ זיב ןעילט טעװ לרעייפ ןיימ,
 זַא טריפעגנייא ךיוא טָאה רע ."ןעמוק
 ןייז דדובתמ ךיז ןלָאז ענייז םידיסח יד
 ןסעומשסיוא ןוא העש ַא ףיוא גָאט ןדעי
 -עמַאמ ןיא ,שידיי ןיא טָאג טימ ךיז
 ,טריפעגנייא טַאהעג ךיוא טָאה רע .ןושל
 רַאפ ןייז הדותמ ךיז ןלָאז םידיסח יד זַא

 578 ווָאלסארב

 ןֿמחנ יבר ןופ םירפס יד ץוחַא --- .םיא

 -בַאפ וצ ןפלַאהעגטימ טָאה טסבלעז

 ףעיירטענ ןייז תודיסח ןייז ןטיײרּפש
 ןתנ; עז) רעװארימענ ןתנ יבר דימלת
 םעד ןבירשעג טָאה רע :(??ווארימענ ןופ
 -ףַאפ ייז ןפלָאהעג טָאה רע ,תורות סיבר
 -ָצג טָאה רע ןוא ,קורד ןיא ןכעלטנפע

 -געגרעד ַא ןענעז עכלעוו ,םירפס ןבירש

 -וּפָאּפ ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא גנוצ
 םעד ,תורות סנמחנ יבר ןופ גנוריזיראל

 "תוליפת יטוקיל, ,"תונלה יטוקיל;
 "ות סנמחנ יבר ןופ תוליפת טכַאמעג)

 טנכייצרַאפ "ן"רחמ יח, םעד (תור
 יד .ערעדנַא ןוא (ןבעל סיבר ןופ ןציטָאנ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,םידיסח רעוואלסארב
 ןלױּפ ,עניארקוא ןיא סטנסיימ ןעניפעג

 סניבר רעייז ןיא ןענרעל ,לארשי-ץרא ןוא
 ןשטייטוצנייא ייז ןיא ןכוז ןוא םירפס
 סירג טימ זיא ןענעוואד רעייז .םיזמר
 רעייז ןצנַאט ןוא ןעגניז ייז ,תובהלתה
 ןמחנ יבר זא ,רעכיז ןענעז ייז ןוא ,ליפ

 -.טּפױה רעייז .יײז טימ קידנעטש זיא
 ןמחנ יבר ןופ רעטרעװ יד ןענעז גנוזָאל

 יד "!שאיימ טינ ךייא טייז ,טלַאװעג,

 זיא דיסח רעוואלסאדב ַא ןופ גנובערטש

 שאר ןאמוא ןיא רבק סיבר ןפיוא ןייז וצ
 ףיז ךילגעמ יוװ ןוא ןייז וצ ןוא ,הנשה

 ןבָאה יז ,לארשי-ץרא ןיא ןצעזַאב וצ
 טנרעל ןעמ ואוו ,הבישי ַא םילשורי ןיא
 געוו רעייז טיול ףיוא ךיז טריט ןעמ ןוא
 םידיסח רעוואלסארב יד  .תודיסח ןופ

 -ףַאפ קראטש יבר רעייז יו טקנוּפ ,ןענעז
 ןוא םייבר ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג טגלָאפ

 "וואס ןופ השמ יבר ךרוד סרעדנוזאב
 -וו רעד וצ טױסמעג ייז טָאה ןעמ .ןָאר
 ןיז ףיוא טָאה ןעמ ;גנוריגער רעשיס
 ןיז ןתחתמ טינ ,םימרח טגײלעגפױרַא
 ץוחַא טָאה ןמחנ יבר -- .המודכו ייז טימ
 -עגרעביא ךיוא תורות םירפס עליפ יד
 ,?תוישעמ ירוּפס,, עטמירַאב ענייז טזָאל
 ןיא ןבירשעג .,ןעגנולייצרעד-סעדנעגעל
 שדוק ןושל ןיא טצעזרעביא ןוא שידיי
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 ןענעז סָאד .ןתנ יבר דימלת ןייז ךרוד
 רעד ןגעוו ןעגנולייצרעד עכעלרעדנואוו
 םכח ,הליפת לעב ,ךלמ תב רענעריולרַאפ
 ןטלַאהטנַא עכלעו ,סרעלטעב 7 .,םתו
 סרעדנוזַאב ,ןעקנַאדעג עפיט ליפ ךיוא
 ןרעהעג ןוא ,"סרעלטעב 'זב השעמ,, יד
 -ארעטיל רעשידיי רעד ןופ לרעּפ יד וצ
 רעוואלסארב ןוא ןמחנ יבר ןגעוװ --- .רוט
 "חהו תודיסחה ,יקצעדָארָאה עז תודיסח
 ךוב ןט4 ךיוא ןוא ,ךוב ןט5 ,"םידיס
 סנמחנ יבר ןגעו ;םידיסח ןופ ןבעל ןגעוו

 .ש ןופ עבַאגסױא יד עז תוישעמ ירוּפס
 יד ךיוא יו המדקה רעד ןיא רעצעז ,צ
 סקאוויּפס הנוי וצ רעגינ .ש ןופ המדקה

 ."ןמחנ יבר,, עמארד

 -לַא-רוא ,עטשרע יד) ינומדקה שחנ
 -ארב שמוח ןיא רוּפס רעד ,(גנַאלש עט
 זיא סָאװ (גנאלש) שחנ ןגעװ 'ג תיש
 ןיא הוח ןוא םדא טימ ןעמַאזוצ ןעוועג
 יז זַא ןהוח טדערעגנָא טָאה ןוא ןדע ןג
 ןופ ןטכורפ ענעטָאברַאפ יד ןופ ןסע לָאז
 ףיוא הללק יד טכארבעג ןוא תעדה ץע
 ןופ הדגא ירבד יד ןיא טרעוו ,ןשטנעמ
 -סיוא טשטייטעגסיוא שרדמ ןוא דומלת
 ט"כ ןירדחנס ארמג רעד ןיא .ךעלריפ
 טרעוו רע ןוא "ינומדקה שחנ, רע טסייה
 רעד ,"תיסמ רעד סלַא טכַארטַאב טרָאד

 'ט הטוס ןיא .סטכעלש וצ רעדערנָא
 זיא ינומדקה שחנ רעד זַא ,טגָאזעג טרעוו
 -םיוא ןעגנַאגעג ,שטנעמ ַא יװ ןעוועג
 "יא ךלמ רעד ןעוועג זיא ןוא ,טלעטשעג
 ארמג יד .תויח ןוא תומהב עלַא רעב
 ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז ב"כ הרז הדובע
 טַאהעג טָאה שחנ רעד זַא ,ןנחוי יבר
 טָאה ךרודַאד ןוא הוח טימ ןעגנואיצַאב
 -הוז,,) טייקניירמוא ַא ןבעגעגניירַא רע
 ןדיי יד ייב רָאנ ,ןשטנעמ עלַא ןיא (?אמ
 ,יניס גרַאב ןפיוא הרות יד קידנעמענ
 רעד .טרעהעגפיוא טייקניירמוא יד טָאה
 רעד זַא ,טגָאז תישארב אמוחנת שרדמ
 .ערה רצי רעד זיא שחנ

 00 .יאנורטנ--שחנ-

 ,(גנַאלש ענרעּפוק יד תשוחנה שחהנ
 ,טלייצרעד טרעוו א"כ רבדמב שמוח ןיא
 רעד ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי יד ןעוו זַא
 טָאה ,טקידניזרַאפ ךיז ןבָאה ןוא רבדמ
 יז ןוא ןעגנַאלש ייז ףיוא טקישעג טָאג
 ייז ןופ ליפ ןוא ןרָאװעג ןסיבעג ןענעז
 -תמ טָאה ונבר השמ ןברָאטשעג ןענעז
 ןסייהעג םיא טָאה טָאג ןוא ,ןעוועג ללּפ
 "וק ןופ גנאלש ַא ,תשוחנה שחנ ַא ןכַאמ
 -עג ןסיבעג זיא סָאװ רעדעי ןוא ,ריּפ
 םוצ טקוקעג טָאה ,גנַאלש א ךרוד ןרָאװ

 .ןבעל ןבילבעג זיא רע ןוא תשוחנה שחנ
 זַא ,טגָאעג טרעװ ח"י 'ב םיכלמ ןיא
 ןבילבעג זיא תשוחנה שחנ רעקיזָאד רעד

 -ץרא ןיא ןרָאי רעטרעדנוה ךס ַא ןדיי ייב
 ;היקזח ךלמ ןופ טייצ רעד זיב לארשי
 ןוא "ןתשחנ, ןפורעג םיא ןבָאה ןדיי יד
 טשרע :;תרוטק ןעוועג בירקמ םיא וצ
 ,ןכָארבעצ םיא טָאה היקזח

 טבש ןופ אישנ ,בדנימע ןופ ןוז ןוׁשחנ
 "עז ןדיי יד ןעו טייצ רעד ןיא הדוהי
 ( תומש) רבדמ רעד ןיא ןעוועג ןענ
 ךלמה דוד טמַאטשעגּפָא טָאה םיא ןופ
 ןָא טגָאז ז"ל הטוס ארמג יד ;('ד תור)
 -וצניירַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע
 ןענעז ןדיי יד ןעוו ףוס םי ןיא ןעגנירּפש
 ,םי םעד רעבירַא

 .ירטסַאװ; עז םידי תליטנ

 ןואג ,הימחנ ןב (1 -- ןואנ ,יאנורטנ
 ;180 -- 715 ,לבב ןיא ,אתידבמוּפ ןיא
 -- 859 ,ארוס ןיא ןואג ,יאהיל רב (2 --
 תובושת ךס ַא םיא ןופ ןַארַאפ 9
 תואחסונ ןוא תסנכה תיב יגהנמ ןגעװ
 יד טגנערב רע ;םיטויּפ ןוא תוליפת ןופ

 רע :רילק ןופ ןעמַאטש סָאװ םיטויּפ
 ;תורּפכ ןגָאלש ןופ גהנמ םעד טגנערב
 יד ןגעק ףרַאש ןטערטעגסױרַא זיא רע
 טָאה םיא ןגעוו ;(םיארק) רעמיאַארַאק
 "יפק טאהעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד .ןעמ
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 בר :;ךיירקַארפ ןייק לבב ןופ ךרדה תצ

 טגנערב (רדס) רודיס ןייז ןיא ןואג םרמע
 .תובושת ןוא םיגהנמ ךס ַא םיא ןופ

 ,"קיזומ,, עז ןוגינ

 ןעמָאנ - עילימַאפפ לֹאומש ,רענינ
 דנַאלסור ןיא 1883 ןריובעג ;(?ינרַאשט;,,
 -יל ,רעלעטשטפירש ;(טנגעג רעקסנימ)

 "עג ןטסיצילבוּפ ,רעקיטירק-רוטארעט

 טניז :ענליװ ןיא טייצ ערעגנעל ַא טבעל

 ןיא רעטעברַאטימ ;קרָאי-וינ ןיא 9
 -רושז ייר ַא ןופ רָאטקַאדער ;"גָאט,

 עיגנ יד, ,,טלעו עשידיי יד,) ןלַאנ
 -.טייצ ערעדנַא ןוא ענליוו ןיא "טלעוו

 ערעסערג רעטרעדנוה ןבירשעג ;(ןטפירש -
 םעד רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ערענעלק ןוא

 ;רעלעשטפירש עשידי לייט ןטסערג
 | "ןָאקיסקיל ,, סנזייר ןיא םיטרּפ

 -ַאפ יד ןיא טָאטש עטסערג קרָאי-ינ
 ,עקירעמַא-ופצ ןופ ןטַאטש עטקינייר
 רעד ןיא בושי-טָאטש רעשידיי עטסערג
 -ימ 10 ךרעל ףיוא ;עטכישעג רעשידיי

 גנורעקלעפַאב ענײמעגלַא תושפנ ןאיל

 רעד דיי ןאילימ 2 ךרעל ןַארַאפ זיא
 ןעמ -- .רעטנעצ רעשידיי רעטסנטיידַאב
 ןענעז ןדי עטשרע יד זַא ןָא טמענ
 ןופ 1625 רָאי ןיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג
 -וינ ןעוו ,םאדרעטסמַא ןוא עיליזארב

 עינָאלָאק עשידנעלָאה ַא ןעוועג זיא קרָאי
 זיא סע .םאדרעטסמַא-וינ ןסייהעג ןוא

 ףמַאק ַא ןדיי ןגעוו ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד
 עינַאּפמָאק רעשידנעלָאה רעד ןשיװצ
 -ייטס רָאנרעװַָאג רעקרָאי-ינ םעד ןוא
 טלָאװעג טינ טָאה רעכלעוו ,טנעסיוו
 -ןינ ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןדיי ןביולרעד

 סָאד ןעמוקַאב ָאי ןבָאה ןדיי יד .קרָאי
 1686 רָאי ןיא ןוא ןעניואו וצ טכעד
 עטסטלע יד ;ןימלע:תיב ַא ןעיובוצפיוא

 טייצ רענעי ןופ ןַארַאפ זיא סָאװ הבצמ
 רָאי ןופ אטעקסעמ עד ןימינב ןופ זיא
 לָאצ יד ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,8
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 -נוזאב ,טרעסערגרַאפ קרָאי-וינ ןיא ןדיי

 "וינ ןעמונרַאפ טָאה דנַאלגנע טניז סרעד

 עכעלרעגריב עלופ ,1664 רָאי ןיא קרָאי

 "וקאב ןדיי ןבָאה טכער עשיטילָאּפ ןוא

 סגנואיירפַאב רעד ךָאנ קרָאי-וינ ןיא ןעמ

 -ידיי עטשרע יד ,1776 ןיא עיצולָאװער

 א ןעוועג זיא קרָאי-וינ ןיא הלהק עש

 ריא םורַא ?לאושי תיראש ,, עשידרפס

 עשידיי ענעדישרַאפ ןענַאטשטנַא ןענעז

 ,םינינמ ,ןטפַאשלעזעג עשיּפארטנַאליפ
 טעדנירגעג זיא 1826 ןיא טשרע ;ןלוש

 -ושי ינב, הלהק עשיזנכשא ןַא ןרָאװעג

 ןופ ,דנַאלסור ,ןלױּפ ןופ ןדיי ןופ ?ןור

 "ןינ ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז ןָא טלָאמעד

 "ערגנָאק ,תולהק ערעדנוזַאב ליפ קרָאי

 "ןינ ןיא זיא 184/ רָאי ןיא .סנאשייג

 ןופ .ןדיי 12,000 ךרעל ןעוועג קרָאי
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןעוו ,1881 רָאי
 ןעוועג זיא ,דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד

 -עיצארגימיא רעכעלרעהפיואמוא ןַא

 ןלױּפ ןוא דנאלסור ןופ ןדיי ןופ םָארטש
 לייט רעטסערג רעד ןוא עקירעמַא ןייק
 טצעזַאב ךיז טָאה ןטנַאוגימיא יד ןופ
 "עג ןבָאה ןדיי יד ואוו ,קרָאי-וינ ןיא
 "ודניא ליפ ןיא גנובעלפיוא ןַא טכארב
 "יילק ךעד ןיא סרעדנוזַאב ,ןגייווצ-שירטס

 יד זיא 1912 רָאי ןיא .עירטסודניא-גנוד
 ןאילימ 1 ןעוועג קרָאי-וינ ןיא ןדיי לָאצ
 ןופ טייצ רעד ןיא .טנזיוט 200 טימ
 1918-1914 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 םרָאטש-עיצארגימיא רעשידיי רעד זיא
 "יו טָאה רע רעבָא ,טלעטשעגּפָא ןעוועג

 המחלמ יד יו דלַאב ןסילפ ןעמונעג רעד

 יד בילוצ סרעדנוזַאב ,טקידנעעג ךיז טָאה
 ןיא עניארקוא ןיא ןדיי ףיוא תוטיחש
 ןופ גנוריפנייא רעד טימ יטשרע ,9
 ןיא ץעזעג - גנוצינערגַאב - עיצארגימיא
 עיצארגימיא עשידיי יד ךיז טָאה 48
 קרָאי-וינ ןייק ךיוא ןוא עקירעמַא ןייק
 עסיורג יד -- .טרענעלקרַאפ דנטיײדַאב
 (סנאשייגערגנָאק) תולהק עשידיי לָאצ
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 טכיירגרעד לָאצ סנעמעוו ,קרָאי-וינ ןיא

 -ַאפ טינ ןענעז ,1800 רעביא זיב טציא
 ןעוועג ןענעז סע :הלהק ןייא ןיא טקינייר

 -קיניירַאפ ַא ןפַאש וצ ,1909 ןיא ,ןוואורּפ
 ךיז ןבָאה ייז רעבא ,הלהק עשידיי עט

 רעביא טָאה קרָאי-וינ .ןבעגעגנייא טינ

 "נָא ןוא עשיּפָארטנאליפ עשידיי 0
 -ידיי ץענ עסיורג ַא ,ןטפַאשלעזעג ערעד

 "עה ןוא שידיי ,שילגנע ןיא ןלוש עש
 ןוא :םינבר עכעלטע ןַארַאפ ;שיאערב
 -עט-שיאושזד רעד ,ןראנימעס -רעניבאר
 ,(ויטאוורעסנָאק) רַאנימעס רעשיגָאלָא
 .תבישי ,טוטיטסניא רעטשימעג ,סייוו

 ."ָאטרָא גנערטש) ןנחלא קחצי יבר

 -על ןוא תובישי ערעדנַא ןוא (שיסקָאד

 קרָאי-וינ ןיא ןדיי יד .ןראנימעס -רער

 ןופ ןגייווצ עלַא ןוא ןטערטרַאפ ןענעז

 .סע .ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלפַאשטריװ

 -ןוטייצ-גָאט עשידיי עסיורג ןעניישרעד
 שיאײטרַאּפמוא-לארעביל) "גָאט, ןעג
 ,(גנוברַאפַאב רעשיטסיניצ א טימ
 "ינויצ-שיסקָאדָאטרָא "לאנרושז-ןגרָאמ,,
 -ינומָאק) "טייהיירפ-ןגרָאמ, ,(שיטס
 עטסטיײרּפשרַאפ) ?סטרעוװרָאפ,, ,(שיטס
 ןעגנוגיינ טימ ,שיטסילאיצַאס ,גנוטייצ
 -ירעמַא) ןטפירשנכָאװ ,(םזינויצ םוצ
 ,"טייקיטכערעג, ,"רעפמעק, ,"רענַאק
 ,"טפנוקוצ,) ןטפירש-טַאנָאמ ,("ראדה,
 עשידאירעּפ עכעלטפַאשנסיװ ,("ןורצב,
 -נעצ רעד זיא קרָאי-וינ ןיא ,ןבַאגסיױא
 -ַאזינַאגרָא עשידיי עטסערג יד ןופ רעט
 -ויצ ,"טניאשזד, ,עקירעמא ןיא סעיצ
 ,גניר-רעטעברַא ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינ
 ,טעטימָאק רענאקירעמַא-שידיי  ,"סאיה,

 ,סנדרָא ,סערגנָאק רעשידיי
 "יוטיל ,עשיליוּפ) ןטפַאשנַאמסדנַאל ןופ
 -עדנַא ןוא עשינעמור ,רענאיצילַאג ,עש
 -אזינַאגרָא עלא יד ןופ המישד ַא .(ער

 -רַאפ רָאי םעדעי ןיא תורבח ןוא סעיצ
 ןשידיי רענַאקירעמַא םעד ןיא טכעלטנפע
 עז -- .שילגנע ןיא ("קוב-ריי) ךוב-רָאי
 .?ןטַאטש עטקיניײרַאפ ,,

 הונינ---לטינ

 יבר ןופ גנוניימ יד ט"כ תינעת |

 .עיצארעדעפ
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 ןעוו ,גָאט-טכַאניײװ ןופ ןעמָאנ לינ
 טול .ןרָאװעג ןריובעג זיא ירצונה ושי
 רעד ןגעוו :עיצידארט רעכעלטסירק רעד

 ןענעז "לטינ, טרָאװ ןופ גנומַאטשּפא
 סע זיא לייט טיול ;ןעגנוניימ ליפ ןַארַאפ
 "ףלאטאנ, ןשינײטַאל ןרעטעּפש ןופ
 -ײד"טלַא ןופ ערעדנַא טיול ;(טרובעג)

 טרעוו "לטינ,, טרָאװ סָאד ;"לעדינ, ןשט
 ןט1 ןפיוא תופסות יקסּפ ןיא טנָאמרעד
 ןדיי ייב גהנמ רעד :הרז הדובע קרּפ
 -עג ןיוש זיא לטינ ןיא ןענרעל וצ טינ
 .רעטלַאלטימ ןיא ןעוו

 --- עיצילאג ןיא 1866) דוד ,קרַאמיײנ
 -עג ,(עקירעמַא ,יטעניסניס ןיא 4
 -וליּפה תודלות, ןופ רבחמ ,רעטנרעל
 -ָאזָאליפ ןופ עטכישעג) "לארשיב היפוס

 טניז ;קרעװ ערעדנַא ןוא (ןדיי ייב עיפ
 -עיגילער רַאפ רָאסעּפָארּפ ןעוועג 7
 "אק ןאינוי ורביה,, ןיא עיּפָאזָאליפ רעז
 .יטעניסניס ןיא "שזדעל

 ןופ געט עקירעיורט ןיינ יד געט ןיינ
 סע ןעוו ,באב העשת זיב בא שדוח שאר
 ןטכַאלש עטצעל יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 ןוא םילשורי ןופ גנורעבארעד רעד ןיא
 ןוא ןושאר תיב ןופ שדקמה תיב ןברח

 טריפעגנייא זיא געט 9 יד ןיא ;ינש תיב
 -ןירט וצ טינ ןוא שיילפ ןייק ןסע וצ טינ

 עקיזָאד יד ןופ לייט .ןייו ןייק ןעק
 -שמ ןיא טכארבעג ןרעוו םיגהנמ-רעיורט
 .באב העשת לחש תבש;) 'ד תינעת הנ
 ארמג רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא ("הכותב

 ריאמ
 רעד זיא סע ;ןָא שדוח שאר ןופ זַא
 םויס א טכַאמ רענייא ןעוו זַא גהנמ
 ָאא ןעמ טסע ארמג אתכסמ ַא ףיוא
 חרוא ךורע ןחלוש ןיא םיטרּפ ;שיילפ
 ?ןכָאװ יירד, ,"בא, עז -- .ן"קת םייח
 "באב העשת;

 רושא ןופ טָאטשטּפױה (הוננ) הונינ
 ןופ ךיוא ןוא ך"נת ןרַאפ ןטייצ יד ןיא
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 טפָארטשעג טָאה הנוי איבנ רעד .ך"נת

 עטכעלש ערעייז רַאפ רעניואוונייא יד

 הנוי) ןָאטעג הבושת ןבָאה ייז ןוא םישעמ

 ןפיוא טגָאזעג תואיבנ טָאה םוחנ ;(ג

 טלַאה ןעמ ;('ג םוחנ) הונינ ןופ ןברוח

 "אמ ןקיטנייה ןבעל ןעוועג זיא הונינ זַא

 ."רושא,/ עז -- .לוס

 ַא סלַא רעסאוו ןסיג) םימה ךופינ

 ןיא גהנמ ַא ןעװעג זיא סע .(ןברק

 "אוו שדקמה תיב ןיא ןעגנערב וצ תוכוס

 "זמ ןפיוא ןברק סלַא ןסיג סע ןוא רעס

 טינ הרות רעד ןיא טרעוו גהנמ רעד .חב

 "עג טריפעגנייא זיא סע רָאנ ,טנָאמרעד

 יד ךרוד ,עיצידארט ןייא טיול ,ןרָאװ

 -ייוצ ַא טיול ןוא ,(ה"נ הכוס) םיאיבנ

 השמל הכלה. ַא סע זיא עיצידארט רעט

 הנשה שאר ןיא ;('ג תינעת) ?יניסמ

 לייװ ,םעט רעד טכארבעג טרעװ ז"ט

 ןיא ןייג וצ ןביוהנָא ףרַאד טייצ תוכוס

 טרעו רעבירעד ,ןגער רעד לארשי-ץרא

 סָאד ידכ ,ןברק-רעסאוו רעד טכארבעג

 ןופ :רעסאוונגער ןיא ךייר ןייז לָאז רָאי

 "ורפ יד רָאנ ןטלַאהעג ןבָאה גהנמ םעד

 -עג טינ ןבָאה םיקודצ יד ןגעקַאד ,םיש

 ןּפעש סָאד .(ח"מ הכוס) םיא ןופ ןטלַאה

 טימ ןעמוקעגרָאפ זיא ןברק םוצ רעסַאװ

 רענעדלָאג ַא ןיא ,טייקכעלרעייפ רעסיורג

 יד ןוא ,תורצוצח ןיא ןזָאלב טימ ,ילכ

 ןדיי עטלמַאזרַאפ יד ןופ ייברעד החמש

 סע טָאה ןעמ ;סיורג רעייז ןעוועג זיא

 דיירפ יד) *?הבאושה תיב תחמש., ןפורעג

 הכוס הנשמ יד ןוא ,(רעסַאװ ןּפעש ןופ

 תיב תחמש האר אלש ימ, ,טגָאז 'ה

 רעוװ) "וימימ החמש האר אל הכבאושה

 ןעזעג טיג החמש עקיזָאד יד טָאה סע

 "עג טינ החמש ןייק ןבעל ןייז ןיא טָאה

 'ה הכוס ןיא טרָאד הנשמ יד .(עז

 -כעלרעייפ יד יוװ ךעלריפסיוא טבײרשַאב

 ןופ ףיוה ןפיוא .ןעמוקעגרָאפ זיא טייק

 "עגנָא טכַאניב ןעמ טָאה שדקמה תיב

 עצנַאג יד ןוא למיוב טימ סנעקעב ןדנוצ
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 :טכױלַאב ןעװעג זיא םילשורי טָאטש

 טצנַאטעג ןבָאה השעמ ישנאו םידיסח ןוא

 םייול יד ןוא טנעה יד ןיא סרעקַאלפ טימ

 -טפַאשנסיװ עיינ יד -- .טליּפשעג ןבָאה

 גהנמ רעד זַא ,ךיוא טלַאה גנושרָאפ עכעל

 יב זיא ןברק סלַא רעסַאװ ןעגנערב ןופ

 "נערב זייװַאב סלַא ןוא טלַא רעייז ןדיי

 ןוא יז יא לאומש ןופ רעטרע יד ייז ןעג

 ןוא איבנה לאומש ואוו ,ג"כ 'ב לאומש

 סלַא רעסַאװ ןסָאגעג ןבָאה ךלמה דוד

 ,ןברק

 ,רעדנעלַאק ןשידיי ןיא שדוח רעט7 ןסינ

 ,שדוח ןט1 םעד ירשת טנכער ןעמ ןעוו

 טנכער ןעמ ןעװ שדוח רעט1 רעד ןוא

 טרעוו ך"נת ןיא ;שדוח ןט1 סלא ןסינ

 יד ןיא רָאנ טנָאמרעד ןסינ ןעמָאנ רעד

 רתסא ןוא 'ב הימחנ ,םירפס ערעטעּפש-

 ןדיי יד ןבָאה םישדח ןופ ןעמענ יד) יג

 -בוז עז ,לבב תולג ןופ טכַארבעגטימ

 ("ט םירבד) שמוח ןיא ;"שדח., טרָאװ

 תומש שמוח ןיא ;"ביבא , רע טסייה

 שדחה; םיא ןגעװ טגָאזעג טרעװ ב"י

 םכל אוה ןושאר ,םישדח שאר םכל הזה

 רעטשרע רעד זיא רע זא ,"הנשה ישדחל

 ןוא ,געט 90 טָאה רע ;רָאי ןיא שדוח

 ,שדוח רעכעלרעייפ סלַא טכארטַאב טרעוו

 יד ןיא ,חסּפ געט 8 יד ןענעז םיא ןיא

 ןופ תונברק יד ןעוועג ןענעז געט עטשרע

 יד ןוא ,הריפס טלייצ ןעמ ,םיאישנ יד

 יֵבֲא ךיוא סיוא טנכער "תינעת תליגמ ,

 טינ טגָאז ןעמ ;ןטייקכעלרעייפ ערעד

 אנת ןופ גנוניימ רעד טיול ;ןונחת ןייק

 יד זיא (א"י הנשה שאר) עשוהי יבר

 .ןסינ ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב טלעוו

 לארעגעג ןשיריס ַא ןופ ןעמָאנ רונקינ

 ןפמַאק-םיאנומשח יד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 162)

 18 ןיא טגיזַאב םיא ןבָאה ןדיי ;(גנונ

 גָאט םעד טָאה ןעמ ןוא ,רדא ןיא געט

 "יגמ ןיא) "רונקינ םויא סלַא טרעייפעג
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 -עג זיא שדקמה תיב ןיא -- .(תינעת תל
 ,"ךונקינ רעש,, רעיוט רענרעּפוק ַא ןעוו
 יד זַא טלייצרעד ז"ל אמוי ארמג יד ןוא
 טכַארבעג טָאה רעיוט םוצ ןריט  ייווצ
 ןיא עירדנַאטקעלַא ןופ רונקינ דיי ַא
 ןייא זיא געװ ןפיוא :םי ןטימ ןטּפיגע
 סע ןוא רעסַאװ ןיא ןלַאפעגנײרַא ריט
 -םיױרַא ןײלַא זיא יז זַא סנ ַא ןעשעג זיא
 קירוצ רָאי עכעלטע טימ ;ןעמואוושעג
 -ָאד םעד ןופ הבצמ יד ןענופעג ןעמ טָאה
 ןיא טפירשפיוא רעד טימ רונקינ ןקיז
 טסייה סָאד) "אסכלא רונקנ, שיאערבעה
 יד,, שיבירג ןיא ןוא ,(עירדנַאסקעלַא ןופ
 ןופ רונקינ החּפשמ רעד ןופ רענייב
 יד טכַאמעג טָאה סָאװ עירדנַאסקעלַא
 ."ןריט

 ןיא םיור ןיא רסיק (ןארענ) ןורינ
 זיא טייצ ןייז ןיא ;08 -- 87 ןרָאי יד
 יד ןופ דנַאטשפױא רעד ןכארבעגסיוא
 -ימיור רעד ןגעק לארשייץרא ןיא ןדיי
 -עגנָא ךיז טָאה סע ןוא טפַאשרעה רעש
 -געעג ךיז טָאה סָאװ המחלמ יד ןביוה
 ןופ ןוא םילשורי ןופ ןברח ןטימ טקיד
 ןיטג ארמג רעד ןיא ;שדקמה תיב ןט2
 טרעוו ,ןברח ןגעוו רוּפס םעד ןיא ,ו"נ
 יד ןוא ,רסיק ןורינ סלַא טנָאמרעד רע
 רע ןעוו זַא ,הדגא יד טלייצרעד ארמג
 ןדיי ןגעק המחלמ יד ןביוהעגנָא טָאה
 ןוא לגניא שידיי ַא ןפָארטעג רע טָאה
 רע סָאװ קוסּפ םעד ןגָאז ןסייהעג םיא
 טָאה לגניא סָאד ;טנרעלעג טנייה טָאה
 "םודאב יתמקנ תא יתתנו, טגָאזעג םיא
 ;(םודא ןיא ןייז םקונ ךימ לעוװ ךיא)
 -טנַא זיא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ןורינ
 םיא ןופ ןוא ,ןעוועג רייגמ ךיז ןוא ןפָאל
 . ןריאמ יבר אנת רעד טמַאטשעגּפָא טָאה

 "אב זיא רעכלעוו) ןורינ זַא ,עדנעגעל יד
 ןעמעניא ךרוד דרָאמטסבלעז ןעגנַאג

 רָאנ ןברָאטשעג טינ טלָאמעד זיא (טפיג

 -ימיור יד ייב ןעוועג ךיוא זיא ,ןפָאלטנַא
 ןזיוַאב ךיז ןבָאה סע :רעקירָאטסיה עש
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 . "שגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןליפא
 רעד,) ןורינ רענעפָאלטנַא סלַא ןבעג
 ,("ןורינ רעשלַאפ

 -שטייד ןיא טָאטש עטלַא גרעבנרינ
 -לאלטימ ןיא ןעוועג זיא סע ואוו ,דנַאל
  "ןרמ ם"רחמ) הרות ןופ רעטנעצ ַא רעט
 -יורג ,ל"ירהמ ,"יכדרמ,, רעד ,גרעבנעט
 טנַאקַאב יז זיא סנטצעל ;(הבישי עס
 ,ןדיי ןגעק "ןצעזעג רעגרעברינ, יד טימ
 -עגנָא טָאה גנוריגער-רעלטיח יד עכלעוו
 ,"רעלטיה,, עז -- .ןעמונ

 יד ןיא לבב ןיא ךלמ ןופ ןעמָאנ דורמנ
 תישארב) ך"נת ןופ ןטייצ עטלַא רָאג
 ,םיא ןגעוו טלייצרעד טרעװ טרָאד ('
 ינפל דיצ רובג,, ןפורעג םיא טָאה ןעמ זַא
 רעד טָאג רַאפ רעגעי ,דלעה ַא) * 'ה
 "מג רעד ןיא .רָאלק טינ זיא ןופרעד ןיז
 שרדמ ,ח"יק םיחספ) שרדמ ןוא אר
 יד טלייצרעד ןרעו (ד"מ הבר תישארב
 ןפרָאװעגנײרַא טָאה דרמנ זַא ,תודגַא
 ןוויואכעלַאק ןדנענערב ןיא וניבא םהרבא
 -יד טלָאװעג טינ טָאה רע סָאװ רַאפרעד
 רושא טרעוװ 'ה הכימ ןיא ;רעטעגּפָא ןענ
 ,"דורמנ ץרא,, ןפורעגנָא

 ַא "סג, זיא שיאערבעה ןיא םיסנ ,םנ
 יד סנ ןרָאװעג זיא ןופרעד ןוא ,?ןכייצ;,
 -יא ,ךעלרעדנואוו ַא רַאפ גנונעכיײצַאב
 ןיא הנשמ יד :שינעעשעג ךעלריטאנרעב
 -אל ושענ םיסנ הרשע ,, טגָאז 'ה תובא
 -עג ןענעז םיסנ ןעצ) "םירצמב וניתוב
 ;(םירצמ ןיא ןרעטלע ערעזדנוא טימ ןעש
 -ייא ןַא טגָאז 'ט תוכרב ןיא הנשמ יד
 -רָאפ ןענעז סע ואוו ,טרָא ןַא טעז רענ
 ןכַאמ רע ףרַאד ןדיי וצ םיסנ ןעמוקעג
 ןעו :"וניתובאל םיסנ השעש ,, הכרב ַא
 ןעמ ןעוו ןוא טכיל-הכונח ןָא טדניצ ןעמ
 ןעמ טכאמ .םירוּפ ןיא הליגמ יד טנעייל
 יד ץוניתובאל םיסינ השעש,, הכרב יד

 ןניכמס אל טגָאז ד"ס םיחסּפ ארמג
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 "עד ןזָאלרַאפ טינ ךיז רָאט ןעמ) "אסינא
 םיסנ -- .,(םיסינ ןעשעג ןלעוו סע זַא ,ףיור

 ך"נת ןיא ןסייהעג ןבָאה ייז יו ןיא
 -יא ,"תואלפנ, ,"תותוא/ ,"םיתפומ,,
 ןשינעעשעג .ןוא ןטקַא עכעלריטַאנרעב

 ַא עיגילער רעשידיי רעד ןיא ןעמענרַאפ
 -פיוא זיא ונבר השמ ןעוו .טרָא סיורג
 ןייק ןייג וצ טָאג ןופ ןרָאװעג טרעדָאפעג
 השמ ןוא ,ןדיי יד ןזיילוצסיוא םירצמ
 ונימאי אל ןהוע טָאג וצ טגָאזעג טָאה

 טָאה ,ןביולג טינ רימ ןלעװ יז ,?יל
 -עלטע ןכייצ סלַא ןבעגעגטימ םיא טָאג
 ,םיסנ עכעלריטַאנרעביא ,"תותוא, עכ
 ןייז ןעלדנַאװרַאפ ןענָאק טעוו רע זא יו
 טולב ןיא רעסאוו ,גנַאלש ַא ןיא ןקעטש
 -ַאפ ןענעז שמוח ןצנַאג ןיא ,('ד תומש)

 יו ,םיסנ ןגעוו םירוּפס ליפ רעייז ןאר
 תאיצי ןגעו םירוּפס עכעלרעדנואוו יד
 םעד ןטלַאּפש סָאד ,תוכמ 10 יד .םירצמ
 ןוא רעייפ סָאד ,למיה ןופ ןמ רעד ,םי
 רעד ,יניס גרַאב םייב ןצילב ןוא ןרענוד
 -ןייא סָאד ,גנאלש רענרעּפוק רעדנלייה
 רעד ךרוד םירבח ענייז ןוא חרוק ןעגנילש

 טכיײרטש 'ד םירבד שמוח רעד ,דרע
 ;טגָאז ןוא טנעמָאמ ןקיזָאד םעד רעטנוא
 עקיזָאד יד יװ ןרָאװעג טרעהעג זיא יצ,
 ַא ןעמונעג טָאג טָאה יצ -- ךאז עסיורג
 יװ -- םיתפומ ןוא תותוא טימ קלָאּפ
 םירצמ ןיא ךייא וצ ןָאטעג טָאה טָאג ןייד
 יד ןיא ךיא -- "?ןעגיוא ענייז ראפ
 רימ ןעניפעג ,ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא
 -ַאב ןבָאה סָאװ ,םיסנ ןגעוו םירוּפס ליפ
 רעד ןופ טייקיטכיר יד ןזייוואב טפרַאד
 זיא קיטכיו סרעדנוזאב סלַא .עיגילער
 רעכלעוו .,איבנה והילא טימ רוּפס רעד
 גראב םוצ קלָאפ סָאד ןפורעגפיונוצ טָאה
 לעב ןופ עיגילער יד זַא ןזיװַאב ןוא למרכ

 טינ ןבָאה לעבה יאיבנ יד לייוו ,טינ גיוט
 למיה ןופ רעייפ ןעגנערבָארַא טנָאקעג

 סָאד טכַארבעגפָארַא ָאי טָאה והילא ןוא
 ארי ןבעגעגוצ טרעוו סע ןוא ,רעייפ
 אוח 'ה ורמאיו םהינּפ לע ולְּפיו םעה לכ
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 ןעזעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא) ?םיהלאה
 טָאג ףפורעגסיוא ןוא ןלַאפעג זיא ןוא

 "רעד ךיוא טרעו םיסנ ןגעוו .(טָאג זיא
 עזעיגילער ערעטעּפש ליפ יד ןיא טלייצ
 "ורחא םיבתכ, יד ןיא ,םירפס עשידיי
 "דמ ןוא ארמג רעד ןיא ךיוא יו ?םינ

 ןרעו שרדמ ןוא אומג רעד ןיא .,שר
 -נת ערעדנוזַאב ןגעוו םירוּפס טכארבעג
 ןעועג ןענעז סָאװ םיארומא ןוא םיא

 רעד ןיא םירוּפס יד יוװ ,םיסינב םידמולמ

 ינוח ןגעוו רעטייוו ןוא ג"כ תינעת ארמג
 תינעת) וזמג שיא םוחנ ,היקלח ,לגעמה
 ("ל תוכרב) אסוד ןב אנינח יבר ,(א"כ
 -דומלת רעד ךָאנ ךיוא .ערעדנַא ליפ ןוא

 רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ,עכָאּפע

 רעטצעל רעד ויב עטכישעג רעשידיי

 םייבר עשידיסח ןוא תודיסח ןופ טייצ
 ןוא םיסנ ןגעוו םירוּפס יד ןעמענרַאפ
 רעייז א ,ןזייוואב םיקידצ סָאװ ,םיתפומ
 עזעיגילער עשידיי יד ןיא טרָא סיורג
 לייט זַא ,קיטביר זיא סע .ןעגנוביולג
 ןיא ןפָאזָאליפ עזעיגילער עשידיי יד ןופ
 "נַא ןוא ןושרג ןב יול יבר ,רעטלַאלטימ

 יד ןרעלקרעד וצ טימאב ךיז ןבָאה ערעד
 "נא .עבטה ךרד ךרוד ך"נת ןופ םיסנ
 רעד ,ןואג הידעס בר יװ ןפָאזָאליפ ערעד

 "יא יד ןיא טביולגעג ָאי ןבָאה ם"במר
 ןבָאה ייז רעבָא ,םיסנ עכעלריטאנרעב
 יד ןפאש םייב דלאב זַא ,טרעלקעג סָאד
 ןיא ןבעגעגניירא ױזַא טָאג טָאה טלעוו
 רעד ןוא רעד ןיא זַא ,ןצעזעג רוטַאנ יד
 ןריפיוא ךיז ןייז ןלָאז טייצ רעטמיטשַאב

 לײט רעטסערג רעד רעבָא (ג קלח

 ,"םיכובנ הרומ, ןיא ם"במר) שרעדנַא
 םיסנ ןיא טביולגעג ןבָאה םילודג עשידיי

 ןסַאמסקלָאפ יד רַאפ .תוריקח ןָא ,טושּפ

 "פומ ןוא םיסנ ןגעוו םירוּפס יד ןענעז

 רעד רָאפ דוסי:טּפיוה רעד ןעוועג םית
 "ָאטרָא ןיא) גנולדנַאהּפָא ןא .הנומא
 רַאפ-סגנוניימ יד ןגעוו (ןיז ןשיסקָאד
 זיא םיתפומ ןוא םיסנ רעביא ןטייקנדיש
 ראהלעמאק ןופ המדקה רעד ןיא ןַארַאפ
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 לדנעמ יבר ןגעוו "הניבל םא,, רפס םוצ
 שאר, טסייה המדקה יד :רעוואנאמיר
 סע ואוו ,"תואלפנה לעו םיסנה לע הנמא
 עשידיי ןופ ןעגנוניימ יד טכארבעג ןרעוו
 יד ןגעװו ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא םילודג

 .םיתפומ ןוא םיסנ

 קסוּפ ןאורייק ןופ בקעי ןב םיסנ
 דומלת ןופ שרפמ ןוא הבישי שאר ןוא
 ןיא טבעלעג ,"תוישעמ,, ןופ רבחמ ןוא

 רעטשרע ןיא עקירפַא-ןופצ .,ןַאורייק
 -עג .טרעדנוהרָאא ןט11 ןופ טפלעה
 -עג ךיוא םיא טָאה ןעמ 1040 ןברָאטש
 ןעועג זיא רע ;"ןואג םיסנ בר. ןפור

 רעטָאפ םעד) לאישוח ונבר ןופ דימלת ַא
 יאה בר ןופ רבח ַא לאננח ונבר ןופ
 ןופ ןוז םעד ףסוי יבר ןופ רעווש ;ןואג

 ליפ טָאה םיסנ בר ;דיגנה לאומש יבר
 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ טקריוועגטימ

 "רַאפ רעד קידנעייז ,עינַאּפש ןיא רומלת
 ןוא לבב ןיא תובישי יד ןשיוצ רעלטימ
 ןענעז םירפס:טפיוה ענייז ;עינַאּפש
 טשימעג ןבירשעג) "דומלתה חתפמ, (1
 "שיאערבעה-שידומלת ןוא שיבַארַא ןיא
 ףיוא ךיוא "םירתס תלגמ,, ,(שיאעמַארַא
 ,"תוישעמ,, רפס ,"הלפת רדס,, ,דומלת
 ךיוא ןוא שרדמ ןוא ארמג ןופ םירוּפס 0
 שיבַארַא ןיא ןבירשעג .,תוישעמ-סקלָאפ
 ןענעז ייז ;שנוד רעווש ןייז ןטסיירט וצ

 ןעמָאנ ןטימ שיאערבעה ןיא טצעזרעביא
 "עמ, ךיוא ןוא "העושיהמ הפי רובח.

 םיא ןגעוו םיטרּפ -- ."דומלתבש תויש
 ."םיסנ ונבר תודלות,, טרָאּפָאּפאר ייב

 ןט14 ןיא ן"ר ,ינורינ ןופ םיסנ
 ןוא קסוּפ ,(עינַאּפש ןיא טרעדנוהרָאי
 ןיא הבישי שאר ןוא דומלתה שרפמ
 ;אנָאלעצרַאב טָאטש רעד ןיא עינַאּפש
 רעד סלַא טנַאקַאב :ןבואר יבר ןופ ןוז
 ןעוו טינ יונעג טנַאקַאב טינ זיא סע ;ן"ר

 .רע ןעוו טינ ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 רע זַא ןָא טמענ ןעמ ?ןברָאטשעג זיא

 292 ןויסנ---םיסינ

 רָאא םעד ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא
 -טַא 1878 םורא ןברָאטשעג ןוא 0

 חריה, רמאמ ןיא "םרכה,, ןיא סַאל
 יד ןָא טיג "ןיסחוי, רעד !"םיבכוכהו
 יבר ,דימלת ןייז ;(1880 עטאד:טיוט
 ןגעו טביירש (ש"ביר) תשש ןב קחצי

 ןעוועג ןענעז לארשי ימכח סלַא זַא םיא
 תפילקכ, םיא טימ ךיילגרַאפ ןיא
 -פ םעד ןעוועג רבחמ טָאה רע ;"םושה

 קחצי יבר) "ףיר, םעד ףיוא ן"רה שור
 יד סױרַא טזייו רֶע ןכלעוו ןיא (יספלא
 ןיא טייקפיט סיורג ןוא הרבס עכיילג

 רבחמ ךיוא טָאה רע ;הכלה יד ןייז ררבמ
 עכלעוו ןופ ,ארמג ףיוא םישוריּפ ןעוועג
 "עג ןריולרַאפ זיא לייט רעטסערג רעד
 ףיוא שוריּפ ןייז זיא טנַאקַאב ןעגנַאג

 יד ןבירשעג ךיוא טָאה רע :םירדנ

 יד ךיוא ןוא ,ן"רה תובושתו תולאש;

 "לָעו ןיא ,תושרד 12 ,ן"רה תושרד,
 -יפ ןיא שינעטנעק סיױרַא טזייוו רע עכ
 "רדו רוד רוד, סייוו עז --- .עיפָאזָאל
 ,8 דנַאב ,"ויש

 טרָאװ םעד טימ ,(ןוואורפסיוא ןויסנ
 טניימ עיגילער רעשידיי רעד ןיא ןויסנ
 ןיא טלעטשעג טרעוו שטנעמ ַא ןעוו ,ןעמ
 -סיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עגאל ַא
 ןוא עטוג ַא ,ןטַאט ייווצ ןשיווצ ןעלייוועצ

 -כעלש רעד ןופ ןָאק רע ןוא ,עטכעלש ַא
 -סיוא סָאד ;ןצונ ןשידרע ןבָאה טַאט רעט

 -רַאפ זיא יז םגה ,טַאט עטוג יד ןלייוו
 -סיוא , ןפורעגנָא טרעוז ,ןדייל טימ ןדנוב
 "ןייז-ןויסנב-דמוע ,"ןויסנ םעד ןטלַאה
 רופס םעד ןיא ב"כ תישארב שמוה ןיא
 -לאהו, טגָאזעג טרעוו הדיקע רעד ןגעוו
 -סיוא טָאה טָאג ,"םהרבא תא הסנ םיה
 רע יצ ןעז וצ ,וניבא םהרבא טוואורּפעג
 'ה תובא ןיא הנשמ יד ;ןגלָאפ םיא טעװ
 -עגסיוא זיא וניבא םהרבא זַא טגָאז
 ?'תונויסנ ןעצ, טימ ןרָאװעג טוואורּפ
 טכארבעג טרעוו הליפת יד) ןענעװַאד ןיא
 לאו, ןעמ טעב ("ס תוכרב ארמג רעד ןיא
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 ןעמוק טינ לָאז ןעמ ,"ןויסנ ידיל ינאיבת
 ןרעוו םיקידצ ךס ַא ןגעוו ;ןויסנ ןייק :ֹוצ
 "עג ןענעז ייז יו םירוּפס טלייצרעד

 ןבָאה ןוא ןויסנ רַאפ ןרָאװעג טלעטש
 ,ןטלַאהעגסיױא

 ,"ןייו, עז ךסנ

 ,"הלגנ,  ,"םיקידצ ול, עז רתסנ

 ותמשנ, טרָאװ ןופ תובת ישאר ע"נ
 (ןדע ןג ןיא ןייז לָאז המשנ ןייז) "ןדע
 -רָאטשראפ ַא ףיוא טביירש ןעמ סָאװ
 ,םענעב

 ןעגנוביולג-סקלָאּפ עשידיי יד ןיא לנענ
 לגענ ענעטינשעגּפָא זַא ןעמונעגנָא זיא
 "יולג יד ;טייקניירמוא עסיוועג ַא ןבָאה
 הדנ) ארמג רעד ןיא דוסי ַא ןבָאה ןעגנוב
 סע רעוו זַא ,טגָאזעג טרעוו סע ואוו (ז"י
 זיא לגענ ענעטינשעגּפָא ענייז טנערברַאפ
 ַא זיא ייז טבארגַאב סע רעוװ ,דיסח ַא
 קעװַא יז טפראוו סע רעוו ןוא קידצ
 ירחא הרדס ןיא רהוז רעד :עשר ַא זיא
 ףיוא ןטערט טינרָאט ןעמ זַא ,טגָאז תומ
 ןביולג:סקלָאפ ַא ןַארַאפ זיא סע ;לגענ
 ךורע ןחלש "בטיה ראב., ןיא טכארבעג)
 עקידרעגנַאװש ַא זַא ,(ס"ר םייח חרוא
 טגנערב ,לגענ ףיוא טערט יז ןעוו יורפ

 ןחלש ןיא א"מר רעד ןדָאש ריא סע

 טינ לָאז ןעמ זַא טגָאז טרָאד ךורע

 ןעייג רעגניפ יד יװ ,לגענ יד ןדיינש
 רעד :טרעפיהעגרעביא ,ןיגוריסב רָאנ
 לָאז ןעמ זַא ,טגנערב ?הבושת ירעש
 סע .ץלָאה ךעלקיטש לגענ יד וצ ןדיינשוצ
 רעוו זַא ןביולג-סקלָאפ רעד ןַארַאפ זיא
 ןכָאנ רע טעװ ,לגענ יד קעװַא טפרַאװ סע
 .ןעלמאזפיונוצ ייז ןעמוק ןזומ טיוט

 ,"רעסַאװ, עז רעסַאװ-לגענ

 -סארטש ןיא 1826) לרַאק ,רעטענ
 . "ידי ,(לארשי-ץרא ןיא 1882 -- גרוב
  ףעד ןופ רעדנירג יד ןופ ,ןקסע רעש
 טעדנירגעג 1810 רָאי ןיא ;?סנאילַא;
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 -טריוודנאל ןיא עינָאלָאק עטשרע יד
 ןיא "לארשי הוקמ,/ עלוש עכעלטפַאש
 לארשי הוקמ ןיא ןברָאטשעג ;לארשי-ץרא
 ,רבק ןייז ןַארַאפ זיא טרָאד ןוא

 "צעל רעד ןופ ןעמָאנ (ןסילש) הליענ
 -נוא-ןוז ייב רוּפכ םוי ןיא הליפת רעט
 קרּפ ,תינעת הנשמ רעד ןופ ;גנַאגרעט
 ןטייצ עטלַא יד ןיא זַא ,ןעז וצ זיא ,'ד

 ןדעי ןיא ! הליענ טנואדעג ןעמ טָאה
 הליענ ןופ חסונ רעד ;רוביצ תינעת
 הליענ ;ז"פ אמוי ןיא טכארבעג טרעוו

 -עמ ערעדנוזאב ַא טימ טנווַאדעג טרעוו
 ,?ךוּפכ םוי, עז --- .עידָאל

 טלייצרעד טרעװ תור רפס ןיא ימענ
 "ילא ןופ בייוו יד ,ימענ ןגעוו רוּפס רעד

 ןוא ןאמ ריא טימ טָאה עכלעוו ,ךלמ

 -נאוועגסיוא ,ןוילכ ןוא ןולחמ ,ןיז ייווצ
 ;באומ ןייק רָאירעגנוה ַא ןיא טרעד
 ןוא ןברָאטשעג ןענעז ןיז ןוא ןאמ ריא
 תור .רונש ריא טימ ןעמוקעגקירוצ זיא יז

 ."תור,, עז --- .לארשי-ץרא ןייק

 ."ח"ת, עז ןוארימענ

 ןיא ;םרא ןופ רעריפ-רעטילימ ןמענ
 רע יו ,טלייצרעד טרעוו 'ה 'ב םיכלמ
 תערצ ןופ ןרָאװעג טלייהעגסיוא זיא
 טָאה רעכלעוו ,עשילא איבנ םעד ךרוד

 ןעמענ טלָאװעג טינ רַאפרעד ןמענ ןופ

 ."יזחג,, עז -- .גנוניולאב ןייק

 ,"בלול, עז םיעונעגנ

 ,ןעמונעגנָא זיא סע קלתסנ ,רטפנ
 םילבוקמ ןופ ןזיירק יד ןיא סרעדנוזאב
 ןופ טיוט םעד ףיוא ןגָאז וצ ,םידיסח ןוא
 ,"ןברָאטשעג,, טינ ,ןדמל ַא ,יבר ַא ,בר ַא
 -עג קלתסנ; ,"ןרָאװעג רטפנ, רָאנ

 טניפעג "קלתסנ, קורדסיוא רעד ;"ןרָאװ

 הבר תומש יװ ,לָאמ ליפ שרדמ ןיא ךיז

 ןוא ?םיקידצ לש ןקוליס תעשב, ב"נ
 "ףטפנ, טרָאװ סָאד ;רעטרע ערעדנַא
 "דמ ןוא ארמג ןיא לָאמ ליפ ךיז טניפעג
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 "םלועה ןמ בוט םשב רטפנ, יו שר

 :רעטרע ערעדנַא ןוא (ז'י תוכרב)

 -רָאטשרַאפ רעד, ךיוא טסייה "רטפג
 ."רענעב

 .ףונחת, עז םיפא תליפנ

 -שנ, ,"טייקכעלברעטשמוא, עז שפנ
 ."המ

 החלב ןוא וניבא בקעי ןופ ןוז ילתפנ
 טבש ןופ רעטָאפ-םַאטש ;('ל תישארב)
 ןענופעג ךיז טָאה דנַאל סנעמעוו ,ילתפנ

 רעד ;(ט"י עשוהי) לארשי-ץרא-ןופצ ןיא

 .ןעוועג זיא םעוניבא ןב קרב טפוש
 הרובד ;('ד םיטפוש) ילתפנ שדק ןופ
 ילתפנ טבש םעד טמיר הריש ריא ןיא
 ,('ה םיטפוש)

 ץישּפַאר ןופ ץיוורוח ילתפנ
 ןיא יבר רעשידיסח ,(1827 -- 1760)
 יבר ןופ דימלת ,(עיצילַאג) ץישּפַאר
 קחצי בקעי יבר ןופ ,ואנַאמיר ןופ לדנעמ
 ליפ ּפָא ןעמַאטש םיא ןופ ;ןילבול ןופ
 "ַאפ זיא םיא ןגעוו :עיצילַאג ןיא םייבר
 ."ילתפנ להא,, רפס ַא ןאר

 ."ץב ,ןהכ, עז ץכ ילתפנ

 ראפ לאמא לטיט רעשיאערבעה ביצנ
 "אב לארשי-ץרא ןופ רַאסימָאק-ךיוה םעד

 ;גנוריגער רעשיטירב רעד ךרוד טמיטש
 "רעה רעס ןעוועג זיא ביצנ רעטשרע רעד

 ,לעומעס טרעב

 ןפיוא לארשייץרא ןיא טָאטש תרצנ
 רעד טיול ;הירבט ןייק הפיח ןופ געוו
 -עג טרָאד טָאה עיצידארט רעכעלטסירק
 טרעוו דומלת ןיא ;ירצונה ושי טניואוו
 "רעד טרעוו יז ;טנָאמרעד טינ טָאטש יד
 רזעלא יבר ןופ הניק רעד ןיא טנָאמ
 -שה תלצבחה רדב הבשי הכיא , רילקה
 -עג ןבָאה סע ואוו ,טָאטש ַא סלַא ,"ןור

 ,םינהכ טניואוו

 206 דוקנ---םיפא תליפנ

 יד ןופ רענייא ןֹוירוג ןב ןומידקנ
 טייצ רעד ןיא םילשורי ןיא ןדיי עכייר

 רעד ןיא ;(ו"נ ןיטג) ינש תיב ןברח ןופ

 "רעד םיא ןגעוו טרעוו 'כ תינעת ארמג

 טיג םילשורי טָאה לָאמנייא זַא ,טלייצ

 ןוא ןעקנירט םוצ רעסַאװ ןייק טַאהעג

 12 רש ַא ייב טגרָאבעג טָאה ןומידקנ

 "וצ ןימרעט םעד טימ רעסַאװ סענורב

 "אוו רעמענורב יד קירוצ םיא ןלעטשוצ

 יד ןופ עדנע ןיא .םישדח 19 ןיא רעס

 ןגער ןייק ןעװעג טינ זיא םישדח 2

 ןעוועג לופ טינ ןענעז סמענורב יד ןוא
 הליפת רעד קנַאד ַא רעבָא ,רעסַאװ טימ
 ַא ןייג וצ ןביױהעגנָא טָאה ןומידקנ ןופ

 טימ רעמענורב יד טליפעגנָא ןוא ןגער
 ןבָאה טינ לָאז רש רעד ידכ ןוא ,רעסַאװ

 ןוז יד טָאה ,טנווא זיא'ס זא הנעט יד

 רעטכָאט ןייז ןגעוו .,טניישעגפיוא קירוצ
 ןכָאנ זַא ז"ס תובותכ ארמג יד טלייצרעד

 וצ טַאהעג טינ יז טָאה םילשורי ןברח
 יד רעטנוא ןופ ןטשרעג ןבילקעג ןוא ןסע
 ,דרעפ ןופ טירט

 ןשיאערבעה םעד ןיא תודוקנ ,דוקנ
 -ַאװ ןייק טינ טָאה רעכלעוו ,תיב ףלא
 טקירדעגסיוא ןלַאקָאװ יד ןרעװ ,ןלַאק

 תודוקנ יד {"ךעלעטניּפ,, ,"תודוקנ, ןיא
 "יורג יד ;עניילק 8 ןוא עסיורג 5 ןענעז
 לודג קריח ,הריצ ,לודג ץמק ;ןענעז עס

 {םופאלמ ןוא םלוח ,(י ַא טימ קוריח ַא)
 ןטק קריח ,לוגס ,חתּפ :ןענעז עניילק יד

 יד -- .קרוש ןוא ןטק ץמק ,(י ַא ןָא)
 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ גנושרָאפ עיינ
 עכלעוו ,קיטאמארג רעשיאערבעה רעד
 רוחב ֹוהילא יבר טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 -רעביא טימ ןזיװַאב טָאה ,("רוחב,, עז)
 ןופ םעטסיס רעד זַא ,ןזייווַאב עדנגייצ
 -לַא יד ןופ טינ זיא שיאערבעה ןיא דוקנ
 / ןופ טייצ רעד ןיא טָאה ןוא ,ןטייצ עט
 טרעדנוהרָאי ןט7 םעד ךרעל זיב ,דומלת
 "עג ןדנופרעד זיא רע ;טריטסיזקע טינ
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 -ביילג טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא טשרע ןרָאװ

 -טייצ רענילק ַא טימ רעדָא) קיטייצ

 ,הירבט ןיא ,לארשי-ץרא ןיא (דישרעטנוא

 ןופ םעטסיס רעד .לבב ןיא ןוא

 ןיא ןרָאװעג ןענופרעד זיא סָאװ ,דוקנ

 ןופ ןעגנורעדנע עניילק טימ) זיא ,הירבט

 רימ סָאװ דוקנ רעד (ערעדנַא ןוא לוגס

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,טנייה ןבָאה

 ;דוקנ:הירבט רעד ,"ינירביטה דוקנ;,

 ןיא ןענופרעד טָאה ןעמ סָאװ ,דוקנ רעד

 -ןוא ןופ רערעדנַא ןַא ןצנַאגניא זיא ,לבב

 -אה דוקנ, ןפורעג םיא טָאה ןעמ ;ןרעזד

 ךיוא ןיא ("רושא ןופ דוקנ, רעד) ?ירוש

 ןיז ןיא רוחב והילא יבר ,"ילבבה;

 -יא יד טגנערב "תרוסמה תרוסמ,, רפס

 טרָא ןייק ןיא זַא ,ןזייווַאב עדנגייצרעב

 .רעד טינ דוקג רעד טרעוו דומלת ןיא

 -רע ליפ ןופ ,טרעקרַאפ זַא ןוא ,טנָאמ

 טלָאמעד וַא ,ןעז וצ זיא דומלת ןיא רעט

 ןעמ ןוא טַאהעג טינ דוקנ םעד ןעמ טָאה

 -ץייל ןיא ןבָאה תועט ַא לָאמלייט טגעלפ

 ןיא ?"רכז; טרָאװ סָאד) רעטרעוו ןענ

 (רעטרע ערעדנַא ןוא א"כ ארתב אבב

 בקעי) עטנרעלעג לייט ןעוועג ןענעז סע

 ןוא ?ל"דש םע תולדתשא,, ןיא ךארכַאב

 -מוא טריבורּפ ןבָאה סָאװ ,(ערעדנַא

 טלָאװעג ןיא גנוניימ עקיזָאד יד ןפרָאװ

 ,טלַא רָאג ןיא דוקנ רעד זַא .,ןזײװַאב

 גרַאב ןפיוא ןבעגעג ,"יניסמ,, לייט טיול

 טינ טלַאה גנונימ רעייז רעבָא ;יניס

 -עג יד .גנושרָאפ עשיטירק יד סיוא
 (ל"ױש) וטאצול דוד לאומש עטנרעל

 "ןילמ ךרע, ןיא ,ר"יש) טרָאּפָאּפאר

 דוקנ רעד זַא ,ןזייוואב ("םא;, טרָאװכוז

 -לתה תמיתח ךָאנ ןרָאװעג ןדנופרעד זיא

 טרעוו דוקנ רעד זַא קיטכיר זיא סע .דומ
 "ישה ריש ,תישארב) רהז ןיא טכארבעג
 זַא ,זיא גנורעלקרעד יד רעבָא ;(םיר
 ןופ ןלייט זַא ,גנוניימ רעד טיול ןליפַא
 -עז ,ןטייצ עטלַא ןופ ןעמַאטש רהז ןופ
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 .ענוצ רעכיז ןלייט רעסיוועג רעבָא ןענ

 יבר ןופ גנוניימ) רעטעּפש ןרָאװעג ןבעג

 עז ,('םירפס תחּפטמ , ןיא ןידמע בקעי

 סיוו עז -- ."קודקד, טרָאװכוז ךיוא

 לטיּפַאק 'ד קלח  "וישרודו רוד רוד;

 רעקסניפ החמש ;"דוקנהו הרוסמה;

 ןיא ךיוא יו ;?'ירושאה דוקנל אובמ,
 ."תוינומדק יטוקל,, רפס ןייז

 -ייא ןַא זיא ןיד רעד ,(ןרעביירט) רוקנ
 המהב ַא ןופ שיילפ סָאד טסע ןעמ רעד
 -יירט ,ןייז רקנמ שיילפ סָאד ןעמ זומ
 -טנַא סָאװ ,ןרעדָא יד ןעמענסױרַא ,ןרעב
 ;בלח םעד ךיוא ןוא טולב ךיז ןיא ןטלַאה
 ןעמ רָאט ,בלח ןוא טולב'ס ,עדייב לייוו
 הלב, רעטרעװכוז עז ןסע טינ
 ךיז ןעמ זיא רעדנעל לייט ןיא ;'בלח;
 ןטשרעטנוא םעד ןרעביירט וצ טינ גהונ
 ןעמ רָאנ ,המהב רעד ןופ (םיירוחא) לייט
 .טינ וצ לייט ןקיזָאד םעד טפיוקרַאפ
 ,"רקנמ,, טסייה רערעביירט רעד .ןדיי

 ."העובש , עז ץפח תטיקנ

 -נָא טרעו ט"י ארקיו שמוח ןיא המקנ
 וד ,/םוקת אל, טָאברַאפ רעד טגָאזעג
 רעד ןיא .המקנ ןייק ןעמענ טינ טסלָאז

 ,טנָאזעג ןליפַא טרעװו שרדמ ןוא ארמג
 ףרַאד ןעמ ןעװ ,ןלַאפ עסיוועג ןיא ןַא

 ףרַאד ןעמ ןוא רעכערברַאפ ַא ןפָארטשַאב
 ןעמ לָאז הרות רעד ןופ דובכ םעד ןציש
 אמוי ,ב"נ ןירדהנס) המקנ ןעמענ ָאי
 דימלת ַא זַא ,רעטרע ערעדנַא ןוא ג"כ

 דובכ ןרַאפ ןייז םקונ ךיז ףרַאד םכח
 םקונ ךיז ףרַאד ןירדהנס סָאד זַא ,הרותה
 רַאפ המקנ רעבָא .(רעכערברַאפ ןיא ןייז
 רעכעלנעזרעּפ ןוא הלווע רעכעלנעזרעּפ ַא

 ארמג רעד ןיא ךיוא טרעוו גנוקידיײלַאב

 -פסירסומ רעטעּפש עלַא ןוא שרדמ ןוא

 ,הדמ עטכעלש ַא סלַא טכַארטַאב םיר
 ,ןרעטייוורעד ךיז ףרַאד ןעמ רעכלעוו ןופ
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 -לענה, טמיר ג"כ אמוי ןיא אתיירב יד
 ןניאו ןתּפרח ןיעמוש ,ןיבלוע ןניאו ןיב
 טקידײלַאב ןעמ ןעוו סָאװ יד ,"ןיבישמ
 ןרעה עכלעוו ,טינ ךיז ייז ןקידיײלַאב ייז
 ןרעפטנע ייז ןוא ייז טקידיײלַאב ןעמ יו
 לע ריבעמ,, ךיוא טסייה רעכלעזַא .טינ
 טגייוושרַאפ רע ,טסייה סָאד ,"ויתודמ
 יד ,םיא ןגעק טוט ןעמ סָאװ תולווע יד
 םעד רעייז טמיר ה"כ תינעת ןיא ארמג
 ,ןיתודמ לע רינעמ

 םייב עז "ןדניצ-טכיל. ןגעוו ,(טכיל) רנ
 גהנמ ַא זיא ןדיי ייב --- .טכיל,, טרָאװכוז
 ןגעוו רעדָא םענייא וצ טביירש ןעמ ןעוו
 ןכָאנ וצ ןעמ טיג ,טבעל רעכלעוו ,םענייא
 ;ןטכייל לָאז טכיל ןייז ,"ריאי ורנ. ןעמָאנ

 ,י"נ תובת ישאר ןיא

 סלַא ןדיי ייב אישנ לטיט רעד איׂשנ
 ןיא ןדיי לָאצ רערעסערג ַא ןופ רעריפ
 רבדמב) שמוח רעד :;רעטלַא ןַא רעייז
 זיא רבדמ רעד ןיא זַא ,טלייצרעד ('ז
 יד ןוא ,אישנ ַא ןעוועג טבש ןדעי ףיוא
 חבזמ םעד ןייז ךנחמ םייב ןבָאה םיאישנ
 טָאה גָאט ןדעי ,תונברק ןעוועג בירקמ

 ןעװעג בירקמ אישנ רערעדנַא ןַא
 ו"מ ןוא ה"מ לאקזחי ןזיא .ןברק ןייז
 רעשרעה רעשידיי רעדנעמוק רעד טרעוו
 ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא .אישנ ןפורעגנָא
 -עּפש טייצ עסיוועג ַא ןוא שדקמה תיב
 ןירדהנס יד ןופ רעריפ רעד טָאה רעט
 ןופ ;("ט הגיגח) אישנ רעד ןסייהעג
 "עג זיא רעכלעוו ,ללה ןופ טייצ רעד
 -ָאד רעד זיא ,(אישנה ללה) אישנ ןרָאװ
 יד ייב ןבילבעג תואישנ ןופ טמַא רעקיז
 ןבָאה סע ןוא ,ללה ןופ עדנעמַאטשּפָא
 ןרעטָאפ םעד ךָאנ ןוז ַא טנשריעג םיא
 ,אישנ רעד זיא םילשורי ןברח םעד טניז
 רעטנעקרענַא רעד ןעוועג ,סיוא טזייוו
 לארשייץרא ןיא ןדיי יד ןופ רעייטשרָאּפ
 -ישנ רעד ;טכַאמ רעשימיור רעד ךרוד
 -סיזקע טָאה לארשייץרא ןיא טמַא-תוא
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 יבר ןב ללה ןופ טייצ רעד זיב טריט
 "עג זיא רעכלעוו ,ישילשה האישנ הדוהי
 (3858 רָאי ןיא) אישנ רעטצעל רעד ןעוו
 טכַאמ עשימיור יד טָאה טייצ ןייז ןיא ןוא
 רפס ןיא ן"במר) תואישנ יד טפַאשעגּפָא
 טיג ,חלושה קרּפ ןיטג ףיוא ?תוכזה,
 ןגעוו -- .(ח"יק םיפלא 'ד עטַאד יד ןָא
 "מָאק יד ןעוועג ןענעז סָאװ ,עגארפ רעד

 רעדָא ,רע זיא יצ ןוא אישנ ןופ ןצנעטעּפ
 -ץיציפָא רעד ןעוועג ,לודג ןהכ רעד רָאג
 טייצ רעד ןיא ןירדהנס ןופ רערהיפ רעל
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ,ינש תיב ןופ
 ירבד, ץערג עז -- .ןעגנולדנַאהּפָא ליפ
 "ןס, ןַאמפיר !ב קלח "?"לארשי ימי
 רעלכיב ;(1888 וועשטידרעב) "ןירדה
 ((שטייד ןיא) "ןירדהנס עסיורג סָאד,
 ןדעי ,ןסינ שדוח ןדעי גהנמ ַא זיא סע --

 "רעל וצ ,געט 12 ןָא שדוח שאר ןופ גָאט
 שמוח ןופ םיקוסּפ עדנעכערּפשנַא יד ןענ
 לייו ,אישנ ןופ ןברק םעד ,'ז רבדמב
 "ומה תכונח יד זיא עיצידארט רעד טיול
 ,ןסינ ןיא ןעמוקעגרָאפ חב

 בױהנָא ןיא ןריובעג) ןוד ףסוי ,אישנ
 "עג --- לַאגָאטרַאּפ ןיא טרעדנוהרָאי ןט6
 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא 1879 ןברָאטש
 -יפ ןוא רעקיטילָאּפ רעשידיי ,(ייקרעט
 זיא רע ;סָאסקַאנ ןופ טשריפ ,טסיסנַאנ
 ,לאגוטרָאּפ ןיא םיסונא יד ןופ ןעוועג

 -ַאנ ,ןּפרעװטנַא ןייק טשרעוצ ןפָאלטנַא
 ןרָאװעג :;לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק רעכ
 "גיא עסיורג ַא טַאהעג ;דיי ַא קירוצ
 ןאמיילוס ןאטלוס ןשיקרעט םייב סולפ
 -נאניפ עסיורג ענייז קנאד ַא ןט2 םעד
 ןעגנודניברַאפ ןוא ןטייקיאייפ עלעיצ
 -וטל ןוא ייקרעט תבוטל ןָאטעגפיוא ליפ
 "ונא יד רַאפ ןעוועג לדתשמ ךיז ;ןדיי תב
 םיא ןאטלוס רעד טָאה 1860 ךרעל :םיס
 -עגמוא ןוא הירבט טָאטש יד ןעקנָאשעג
 עלַא וצ טדנעוװעג ךיז טָאה רע ןוא גנוב

 ןצעזַאב ןוא ןעמוק וצ ןדיי עטגלָאפרַאפ

 "עגנייא טָאה רע ואוו ,הירבט ןיא ךיז
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 טָאה רע :;עירטסודניא-ןדייז יד טריפ
 -ּפָא-םולש טריפעגכרוד טַאמָאלּפיד סלַא

 -נעל ערעדנַא ןוא ייקרעט ןשיװצ ןכַאמ

 -ענעוו ,ךיירקנַארּפ ,דנאלשטייד) רעד

 ןשילױּפ םעד טגרָאבעג טָאה רע ;עיצ
 טלעג ןט2 םעד טסוגיױא דנומגיז גינעק
 ןדיי רַאפ טכער רַאפרעד ןעמוקַאב ןוא
 -ידימלת טציטשעג טָאה רע ;ןלוּפ ןיא

 רַאפ יירעקורד ַא טעדנירגעג ,םימכח
 ןבָאה ךיוא ןיילַא לָאז ןוא ,םירפס עשידיי

 !'ףסוי תרופ ןב, רפס ַא ןעוועג רבחמ
 יורפ ןייז ;רעדניק ןָא ןברָאטשעג זיא רע
 -נארפ ןופ רעטכָאט עקיצנייא יד ,אנער
 (הנח) איצארג ןוא אישנ סעדנעמ אקסיצ
 ןַאמ ריא ןופ טיוט ןכָאנ טָאה ,היסידנימ
 -לת ןוא תורבח הקדצ עשידיי טציטשעג

 יירעקורד ַא טעדנירגעג ןוא םימכח ידימ
 -נָאק ייב) עמסעשטורוק ףרָאד ריא ןיא
 ַא טקורדעג טרָאד ןוא (לָאּפָאניטנַאטס
 יאצומ,, שטיווָאניבאר עז --- .םירפס ךס
 ,"הלוג

 ,תוינשמ רדס ןט3 ןופ ןעמָאנ םיׂשנ
 -דנ ,תובותכ .תומבי :תותכסמ 7 טָאה
 עדעי ;ןישודיק ,ןיטג ,הטוס ,ריזנ ,םיר

 ילבב ארמג ןוא אתפסות טָאה אתכסמ
 טלדנַאהַאב רדס רעד ;ימלשורי ןוא
 ןיטג ןוא טארייה ןופ ןגַארפ ןטסיײמַא
 ,(ןעיורפ) םישנ רעבירעד טסייה ןוא

 -עכייצַאב וצ המשנ טרָאװ סָאד המׁשנ
 ןַארַאפ זיא שטנעמ ןופ המשנ יד ןענ
 "-ארב שמוח ןיא ;ך"נת ןיא לָאמ עכעלטע
 טָאה טָאג ןעוו זַא ,טגָאזעג טרעוו 'ב תיש
 ויפאב תחפיו שטנעמ םעד ןפַאשַאב
 "םייח תמשנ
 :ןבעל ןופ המשנ יד רעכעלזָאנ ענייז ןיא
 תמשנ 'ה רנ,, טגָאזעג טרעוו 'כ ילשמ ןיא

 תמשנ--םישנ

  ןוָאלבעגנײרַא רע טָאה)
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 "התמ יכ השפנ תאצב יהיו, לחר ייב

 זיא המשנ ריא ןעוו ,ןעשעג זיא סע ןוא
 ,(ןברָאטשעג זיא יז לייוו ,ןעגנַאגעגסױרַא
 רעד ןעוו זא ,טגָאז ב"י תלהק) "חור;,
 לא בושת זחורו/ טברַאטש שטנעמ
 ,(טָאג וצ המשנ יד קירוצ טייג ,"םיהלאה

 רעטלאלטימ ןיא עיפָאזָאליפ עשידיי יד
 -עדנַא ןוא ?םיכובנ הרומ,, ןיא ם"במר)
 ןַא טכַאמעג טָאה הלבק יד ךיוא יו (ער

 ןופ ןפירגַאב 2 יד ןשיװצ דישרעטנוא
 "יוה ַא זיא המשנ יד ;שפנ ,חור ,המשנ
 סָאד ןוא ,רעקירעדינ זיא חור ,ןזעו רעכ
 -ניימעג זיא סָאװ ,שפנ זיא עטסקירעדינ
 ,תומהב ,םייח ילעב ערעדנַא טימ םָאז

 -עה יד זַא ,טלַאה ם"במר רעד .תויח
 שטנעמ רעד ךיז טברעוורעד המשנ ערעכ
 ןייגרעד ךרוד ,ןענרעל ךרוד ןבעל ןיא
 זַא ןוא ,טייקכעלטעג רעד ןגעוו המכח יד
 טָאה המשנ ענעבראוורעד עקיזָאד יד רָאנ

 ,טייקכעלברעטשמוא ,"שפנה תראשה;,
 טרָאװכוז עז "שפנה תראשה,, ןגעוו ---

 .""המשנ ןופ טייקכעלברעטשמוא,

 ז"ט הציב ארמג יד הריתי המשנ

 שיר ארומא ןופ רעטרעוו יד טגנערב

 ןײרַא טָאג טיג תבש ברע ןדעי זַא ,שיקל !
 ַא ךָאנ ,"הריתי המשנ, ַא שטנעמ ןיא |

 ייב יז ןעמ טמענ תבש יאצומ ןוא ,המשנ

 .וצ םיא

 ןיא טגָאז ןעמ עכלעוו ,הלפת תמשנ
 ירפרעדניא תירחש וצ בוט-םוי ןוא תבש
 -רעד טרעוװ יז ;רדס םייב חסּפ ךיוא ןוא
 םיחסּפ) ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא טנָאמ
 ?רךישה תכרב, טרָאד טסייה ןוא (ח"יק
 רָאג ןופ זיא הלפת רעד ןופ ביױהנָא רעד
 -וצ רעטעּפש טָאה ןעמ ןוא ,ןטייצ עטלַא !

 . ןופ המשנ יד זיא טכיל סטָאג ,"םדא

 לָאטסָאּפַא ןכעלטסירק םעד ךרָאד ןרָאװעג |
 ךָאנ ןַארַאפ ןענעז ך"נת ןיא ;שטנעמ
 "שנ יד ןענעכיײצַאב וצ רעטרעוו ערעדנַא
 ה"ל תישארב) "שפנ/ ןענעז סָאד ,המ

 רעטלַאלטימ ןיא ;ןלייט ריא וצ ןבעגעג

 רבחתנ זיא יז זַא ,עדנעגעל ַא ןעוועג זיא

 לָאז רעכלעו ,(סורטעפ) אפיכ ןועמש
 ןוא דיי רעמורפ ַא ןעוועג ןבָאה תמאב !
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 ;טסירק ַא רַאפ טלעטשרַאפ רָאנ ךיז טָאה
 סױרַא טערט "ירטיוו רוזחמ,, ןיא י"שר
 ףרַאש רָאג עדנעגעל רעקיזָאד רעד ןגעק
 הדובעהו הלפתה תודלות,, ןגיובלע עז --

 ,"לארשיב

 םייול יד ןופ טכענק ןופ ןעמָאנ םיניתנ
 -אב ייז ןבָאה ןדיי יד .שדקמה תיב ןיא
 עדמערפ ןופ עדנעמַאטשּפָא רַאפ טכארטי
 ןייז ךדשמ ךיז טלָאװעג טינ ןוא רעקלעפ
 הרשע ,, 'ד קרּפ ןישודיק הנשמ) ייז טימ
 ?ןיסחוי

 טייצ רעד ןיא ,איבנ ןופ ןעמָאנ ןתנ
 טרעוו ב"י 'ב לאומש ןיא ;ךלמה דוד ןופ
 "עג טָאה איבנה ןתנ יװ טלייצרעד
 "עג טָאה רע סָאװרַאפ ןדוד טפָארטש
 ןייז ןעמונעגוצ ןוא הירוא ןטיוט טזָאל
 "עג זיא ףָארטש יד ןוא ,עבש תב בייוו
 ַא יװ לשמ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעוו

 -ןייא סָאד טביורעגוצ טָאה ןַאמ רעכייר
 תשבכ .ןאמירָא ןופ עלעסּפעש עקיצ
 ,טליצרעד טרעוװ 'א םיכלמ ןיא ;שרה
 ןרעלקרעד וצ ןפלָאהעגטימ טָאה ןתנ זַא
 דוד ןופ ןוז ןרעטלע םעד טינ ךלמ סלַא

 ןיא :המלש ןרעגניא םעד רָאנ .הינדא

 'ב םימיה ירבד ןוא ט"כ 'א םימיה ירבד
 ןתנ ירבד, רפס ַא טכארבעג טרעװ 'ט
 ,המלש ןוא דוד ןופ ןבעל ןגעוו ?איבנה

 ךרעל ןריובעג) ימורה לאיחי ןב ןתנ
 ןיא 1106 ךרעל ןברָאטשעג -- 92
 -קעל םעד ןופ רבחמ ,הבישי שאר ,(םיור
 םימוגרת ,דומלת ףיוא רפס ןשינָאקיס
 -לעוו ,ךורע רעד ;"ךורע,, םישרדמ ןוא

 עלַא טשטייטרַאפ ןוא טרעלקרעד רעכ
 "רעד ךיוא קיטכיוו רעייז זיא ,רעטרעוו
 -ואג ןופ םישורּפ טגנערב רע סָאװ טימ
 ןריולרַאפ זדנוא רַאפ ןענעז עכלעוו ,םינ

 104 עטנ ןתנ--םיניתנ

 זַא ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא סע ;ןעגנאגעג
 עכעלנע ךיז רַאפ טַאהעג טָאה ןתנ יבר
 חמצ בר ןופ ךורע) קרעװ עשינָאקיסקעל

 -וצ ןענעז ךורע םוצ ;(ערעדנַא ןוא ןואג

 יבר ךרוד ןבַאגוצ ליפ ןרָאװעג ןבעגעג

 יבר ,'ךורעה ףסומ,) איפסומ ןימינב
 -נַא ןוא ('ךירעמה,,) אנאזנול יד םחנמ
 ליפ טימ עבַאגסױא עטסעב יד :ערעד

 זיא ךורע םוצ ןבאגוצ ןוא ןעגנוקרעמַאב
 -אק ךונח .רד ןופ "םלשה ךורע,, רעד

 יבר תודלות, טרָאּפָאּפאר עז -- .טוה

 -גוקרעמַאב יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא "ןתנ
 םוצ המדקה ןייז ןיא טרָאּפָאּפאר ;ןעג
 םוצ אובמ םעד ןיא טוהאק ;"ןילמ ךרע;

 ,"םלשה ךורע;;

 -שורי ןריובעג) יתזעה ןימינב ןתנ
 ,עיפָאס ןיא ןברָאטשעג -- 1049 םיל
 רעד ,(1690 לייט טיול ,1681 עירָאגלוב
 דימלת ןיבצ יתבש ןופ איבנ רעשלַאפ
 ןבילבעג זיא רע ;זיגאח בקעי יבר ןופ
 רע יו םעדכָאנ ךיוא יבצ יתבש יירטעג

 -ילער עשינאדעמכַאמ יד ןעמונעגנָא טָאה
 האירק ןוקת;, ןעוועג רבחמ טָאה רע ;עיג
 גנובײרשַאב ַא ךיוא יו יבצ תרטע ןוא
 -יימ ַא ןַארַאפ זיא סע ;סעזייר ענייז ןופ

 -נרעלעג יד ןשיוװצ טייקנדישרַאפ-סגנונ
 רבחמ רעד ךיוא ןעוועג זיא רע יצ ,עט
 "יה תדמח, רפס -הלבק ןטמירַאב ןופ
 םיזמר עסיוועג טניפעג ןעמ ואוו ,"םימ
 דוד םעד ןגעוו עז -- .םזיאיבצ-יתבש ןופ
 "םיאתבשהו םילבוקמה תודלות., 'אנהכ
 תדמח ןגעוו) "םימכח דובכ,, ,ןירעּפלאה
 -עטיל ןופ עטכישעג;, ,גרעבניצ ,(םימיה

 ,"ןדיי ייב רוטאר

 ָאנַאה עז רעואנאה עטנ ןתנ
 ."רעוו



 ס

 ןיא בַאטשכוב רעט15 רעד ,(ךמס) ס

 רע טָאה רעפיצ סלַא :תיב-ףלא ןשידיא

 ,00 ןופ גנוטיידַאב יד

 ידנַאלסור, עז דנַאלסור-טעוװַאֿפ

 -- 1893) םייח ,קישטייוואלַאס

 טנַאקַאב ,קסירב ןיא בר ,ןדמל 9

 "סירב ןופ ןוז :רעקסירב םייח יבר סלַא

 קישטייװָאלָאס רעב ףסוי יבר בר רעק

 1880 טניז ,"יולה תיב. ןופ רבחמ)

 "או ןיא הבישי שאר ןעוועג 1891 זיב

 קסירב ןיא בר ןרָאװעג 1892 ןיא ;ןישזָאל

 טימ טמירַאב ;טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא

 "יט ןוא רעכיילג ןוא תודמול סױוג ןייז

 ישודיח; ןופ רבחמ ;ןענרעל ןיא הרבס רעפ

 ,"םייח ונבר

 ,אסיל ןיא 1740) םייח ,ןָאמַאלַאס

 "עמַא ,עיפלעדאליפ ןיא 1788 --- ןלױפ

 ;ריסנַאניפ רענאקירעמא-שידיי ,(עקיר

 ךיז :קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג 1772 ןיא

 המחלמ-סגנואיירפַאב רעד ןיא טגילײטַאב

 1776 ןיא ;דנאלגנע ןגעק רענַאקירעמַא ןופ

 ;רעדנעלגנע יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנאפעג

 "עג :עיפלעדאליפ ןייק ןפָאלטנַא 1

 1784--1781 ןרָאי יד ןיא ;ריקנַאב ןרָאװ

 "יגער רעלארעדעפ רעד טלעג טגרָאבעג

 "גירג יד ןופ ןעוועג ,עקירעמַא ןופ גנור

 "שי הוקמ,, הלהק רעשידיי רעד ןופ רעד

 .עיפלעדאליפ ןיא "לאר

 ַא ןיא 1816 לאומש ,טנאלַאס

 ןיא 1009 -- קָאטסילאיב ייב לטעטש

 "רשייץרא ןופ ןקסע ןוא בר ,(םילשורי

 ,1841 טניז םילשורי ןיא בר :בושי-לא

 ,םילשורי ןיא יללכה דעו ןופ רעריפ

 -ימַאפ ךיוא לארׂשי ,רעטנַאלַאס

 "אז ןיא ןריובעג ,("ןיקּפיל,, ןעמָאנ-עיל

 "עג ,(1810) א"עקת ןושח יו ,עטיל ,רעג

 ה"כ ,ןסײרּפ ,גרעבסגינעק ןיא ןברָאטש
 -גירג ,הבישי שאר ,(1883) ג"מרת טבש
 ןיא טשרעוצ ,תובישי-רסומ יד ןופ רעד
 "עג ַא ןעוועג ,ענוװָאק ןיא רעכַאנ ,ענליוו

 ןיא טעטש ענעדישראפ ןיא טייצ עסיוו
 למעמ ןיא ןבעגעגסױרַא ,דנַאלשטייד
 1882 -- 1880 ןרָאי יד ןיא ,"הנובתה,,
 טרָאד טעדנירגעג ןוא זירַאּפ ןיא ןעוועג
 -ַאנ ןדיי עשילױּפ-שיסור ןופ הלהק יד

 רע ואוו ,גרעבסגינעק ןייק קירוצ רעכ

 הטישירסומ ןייז ןגעוו ;ןברָאטשעג זיא

 ןַארַאפ ןענעז סע ."רסומ,, טרָאװכוז עז

 "ףסומה תרגא, ,םירמאמ יד םיא ןופ

 טלַאהטנַא סָאװ ,"ירּפ ץע,, סרטנוק ןיא)

 ,(הרות ידמול ןגעו רמַאמ םעד ךיוא

 לארשי יבר .ערעדנַא ןוא "לארשי ןבא,

 בוט-םוי ןוז ַא טַאהעג טָאה רעטנאלאס

 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,ןיקּפיל-ןַאמּפיל

 "יורג ַא ,רָאי 24 ןופ רעטלע ןיא ,5

 ןופ רעדניפרעד ,רעקיטַאמעטַאמ רעס

 "ילדנארג א ןעלדנאווראפ וצ סנארדַאװק

 ,גנוגעװַאב-זיירק א ןיא גנוגעווַאב עגינ

 גנוטיײדַאב עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 "ר. דלעפנזָאר עז -- .יוב-ןענישַאמ ןיא

 1911 עשראוו) "רטנלס לארשי

 "נכירג וצ טרעהעג ,טָאטש יקינאלאס

 1913 זיב 1420 ןופ ;1918 טניז ,דנאל

 ןיא הלהק עשידיי ;ייקרעט וצ טרעהעג

 רעשיקרעט רעד רעטנוא טָאה יקינָאלאס

 ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טפַאשרעה

 ןיהַא טרָאד :עטכישעג רעשידיי רעד

 גנורעדנאו-ןסַאמ יד טמָארטשעג טָאה

 עינַאּפש שורג ןכָאנ ןדיי עשינאּפש ןופ

 "עג טעדנירגעג ןענעז טרָאד ;1492 ןיא

 ,הלבק ןופ רעטנעצ ,תובישי עסיורג ןרָאװ

 יד ;גנוגעווַאב-יבצ-יתבש ןופ רעטנעצ

 טָאטש ןיא טייהרעמ ַא ןעוועג ןענעז ןדיי

 "עג טָאה טרָאפ רעקינָאלאס רעד ןוא
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 זיא 1945 -- 1940 ןיא .תבש ןיא טור
 .ןעמוקעגמוא ןדיי לייט רעטסערג רעד

 ,1946 -- 1860) ַאמעירנעה ,דלָאס
 -גנע ןיא טצעזרעביא ,ןירעלעטשטפירש
 ןוא ןירעדנירג ,קרעוו-אקיאאדוי שיל
 -ויצ ,(1912) "הסדה, ןופ ןיטנעדיזערּפ
 -ץרא ןיא 1921 טניז ,ןירעריפ עשיטסינ
 -קע רעשיטסינויצ ןופ דילגטימ ,לארשי
 ,עוזיטוקעז

 -ַאב רעד ןגעוו עגארפ יד םזילַאיצַאס
 רעד וצ םוטנדיי ןזעיגילער ןופ גנואיצ
 ןפַאשּפָא ןופ ,םזילאיצָאס ןופ עיידיא
 טשינ טציא זיב זיא ,םוטנגייא-טאווירּפ
 -מג ןוא הנשמ ןוא שמוח ןיא .טזעלעג
 םירפס עזעיגילער ערעטעּפש יד ןוא אר
 -ָעל עשיטע ןוא םיניד ליפ ןַארַאפ ןענעז
 -עברַא םעד ןעלדנַאהַאב טוג ןגעוו סער
 ךיוא ןוא (?טעברַא,, טרָאװכוז עז) רעט
 עכייר עשיטסיאָאגע ןגעק רעטרעוו ליפ
 -אב יװ יא עגארפ יד רעבָא .טייל
 "נאג יד םוטנדיי עזעיגילער סָאד טכארט
 םוטנגייא:טאווירּפ ןופ עיצוטיטסניא עצ
 ןיא ךיוא ןוא ך"נת ןיא ?טּפיוהרעביא
 רימ ןעניפעג םירפס עקידרעטעּפש יד
 עיידיא רעד ףיוא גנוטיידנָא ןייק טשינ
 "רַאפ :םוטנגייא:טאווירּפ ןפַאשּפָא ןופ
 רעשידומלת ןוא ך"נת ןעצנַאג ןיא ,טרעק
 יד זיא םירפס ערעטעּפש ןוא רוטארעטיל

 ַא םוטנגייא:טאווירּפ ןופ עיצוטיטסניא
 זיא םעד ןופ רעבָא ;ךאז עטמיטשַאב
 עזעיגילער סָאד זַא ,זייווַאב ןייק טשינ
 "נורעדנע רעלאיצָאס ןגעק זיא םוטנדייו

 רָאנ זיא םירפס עטנָאמרעד יד ןיא :ןעג
 ףרַאד ןעמ ױזַא יוװ ןרָאװעג טלדנַאהַאב
 -איצָאס רעקיטציא רעד ייב ןריפיוא ךיז
 -רַאפ סנטצעל ןענעז סע .גנונעדרָא רעל
 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןרָאװעג טכעלטנפע

 סָאד ןוא םזילאיצָאס,, ןופ עגארפ רעד
 .ןגאלאעדיא ךרוד) ?םוטנדיי עזעיגילער

 "רבא ברה ,"הדובעו הרות, רעד ןופ
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 "וצ ןבָאה עכלעוו ,(ערעדנַא ןוא קיב םה
 ןופ ןלעטש עדנפערטַאב יד ןעמונעגפיונ
 -יידנָא ,םירפס עזעיגילער עשידיי ליפ
 -עדנע ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא ןעגנוט
 -ער ןלעיציפַא ןופ גנולעטש יד .ןעגנור
 רַאפ ןעוועג רעכיז זיא םוטנדיי ןזעיגיל
 יד ןיא ןיוש רעבָא --- .םוטנגײא-טַאוװירּפ
 עזעיגילער ןעװעג ןענעז ןטייצ עטלַא
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ייב ןעגנומערטש
 םעד ןעיידיא ערעייז ןופ ענייא סלַא טַאה
 -ןימעג יד ,םזילאיצָאס ןשיטסיּפָאטוא
 ,םירבח יד ןשיוװצ םוטנגייא ןופ טפַאש
 יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג ןענעז סָאד
 ינב, יד ,'םיאיבנה ינב, יד םיאיבנ

 טלָאמעד ןיוש ןענעז ךעלניישראוו ,"בכר

 רעד ןיא ;'םינויבא, יד ןעוועג ךיוא

 "יא, יד ןעוועג ןענעז ינש תיב ןופ טייצ
 "עג ןענעז סָאד ;'םינויבא ,, ןוא ?םייס
 ןזעיגילער ןיא ןעגנומערטש-ןבענ ןעוו
 טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש ךיוא .םוטנדיי
 "וקמ ןופ תורבח ןעוועג ןענעז ,הלבק ןופ
 "כוז עז ;םוטנגייא-תופתוש טימ םילב
 רעד --- ."םייסיא,, ,"םינויבא, רעטרעוו
 -יטסילאיצָאס רעד ןיא לײטנַא רעשידיי
 רעד ןופ גנודנירגַאב ןוא גנוגעװַאב רעש
 רעד .רעדנטיידַאב רעייז ַא זיא הטיש
 -ַָאס םענרעדָאמ ןופ רעדנירגַאב-טּפיױה

 טמַאטשעג טָאה סקרַאמ לרַאק םזילאיצ
 "ייד ןופ רעריפ רעטשרע רעד .ןדיי ןופ

 דנאנידרעפ ןעוועג זיא םזילאיצָאס ןשט
 ןבָאה לייטנא עסיורג ַא .דיי ַא ,לַאסַאל
 רעשיטסילאיצָאס רעד ןיא ןעמונעג ןדיי
 ,ךירטסע ,דנאלשטייד ןיא גנוגעװַאב
 ערעדנַא ןוא עקירעמַא ,ןליױּפ ,דנַאלסור

 -ילאיצָאס ערעדנוזַאב יד ןגעו .רעדנעל
 ,"דנוב, עז ןעײטרַאּפ עשידיי עשיטס
 ."ןויצ-ילעוּפ

 -עשיוו ןיא 1859) םוחנ ,ווָאלַאקָאס
 ו"צרת רייא ה"כ ,1926 -- ןליוּפ ,דָארג
 -עטשטפירש ,טסילאנרושז ,(ןָאדנָאל ןיא

 .רעריפ רעשיטסינויצ ,רָאטקאדער ,רעל
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 ןעמוקַאב טנגוי ןייז ןיא טָאה ווָאלָאקָאס

 זיא ןוא גנואיצרעד עשידומלת עשידיי ַא

 1877 ןיא יוליע סלַא ןזעוועג טנַאקַאב

 "ץרא יקוצמ , טכעלטנפערַאפ רע טָאה

 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ;עיפארגָאעג רעביא

 ןיא םירמאמ טכעלטנפערַאפ ווָאלָאקָאס

 ,דיגמה, ןלאנרושז עשיאערבעה יד

 -אב ךיז רע טָאה 1879 טניז {"לוקה,

 ןופ רעטעבראטימ סלַא עשראוו ןיא טצעז

 ןרָאװעג רע זיא רעכאנ ןוא "הריפצה,,

 טָאה רע ואוו ,"הריפצה , ןופ רָאטקאדער
 .רעביא עשיטילָאּפ יד טכעלנפערַאפ

 -עפ עכעלטנכעוו ,"םימיה ירבד,, ןטכיז

 -עגרעטנוא) "תבשל תבׂשמ,, ןענָאטעיל

 טייצ עסיוועג ַא ;?תבשל חרוא,, ןבירש

 "יוּפ-שידיי ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ךיוא

 ?אטילאערזיא, לאנרושזנכָאו ןשיל
 ןיא ךיוא ןעלקיטרא טכעלטנפערַאפ

 "יא, ןבירשעג ;ןלאנרושז עשטייד-שידיי

 עשידיי ןופ ןכירטשירעטקַארַאכ) "םיש
 ןאמָאר ןשירָאטסיה ,(ןטייקכעלנעזרעּפ
 "יא ,(טקידנערַאפ שטינ) "רשנה ירוענ;
 -ערג דנַאב ןט1 שיאערבעה ןיא טצעזרעב
  ךוברָאי םעד טריגאדער ,עטכישעג סעצ
 טנעָאנ ןראוועג !"הנשה רפס,, ,"ףיסאה.;
 -ינויצ ןט1 ןכָאנ דלַאב לצרעה .רד וצ
 "ועה,, םעד טריגאדער ,סערגנָאק ןשיטס
 ןופ רענייא ןרָאװעג ;"טלעוו יד,, ,?םל
 ןורעריפ עשיטסיניצ עטסנעזעגנָא יד
 רעד ןופ ראטערקעס:-לארענעג 1909 טניז
 -אזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעוולַא

 -סנאיצקַא ןופ דילגטימ 1911 טניז ;עיצ

 וצ ןפלָאהעגטימ 1917 ןיא ;טעטימָאק

 ןיא :עיצאראלקעד-רופלאב יד ןעמוקַאב

 -עד רעשידיי רעד ןופ טנעדיזערפ 9

 ןיא ץנערעפנָאק-םולש רעד ייב עיצַאגעל
 רעד ןופ טנעדיזערּפ 1920 טניז ;זירַאּפ
 ןרָאי יד ןיא ;עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ
 "ויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ 1958 -- 1
 רעד ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ
 "ןסיו ליִפ ןופ רבחמ ;ץנעגַא רעשידיי
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 ,רעכיב ןוא ןעגנולדנאהּפָא עכעלטפַאש
 ינאה , ,"ונמזו הזוניּפש ךורב,, ייז ןשיווצ
 ןופ עטכישעג יד, שילגנע ןיא ,"יצובקה
 שיאערבעה ןיא טצעזרעביא ;?םזינויצ
 "ביבא-לת,) "?דנאלײנטלַא סלצרעה
 -לת,, טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןופרעד
 -ץרא) "הדמח ץרא, ןופ רבחמ ,("ביבא
 "ןנברו ןנרמל, ,(עיפארגָאעג-לארשי
 ןעוועג ןיא ווָאלָאקָאס ,(םזינויצ רעביא)
 "יאערבעה עטסדנטיײדַאב יד ןופ רענייא
 ַא טַאהעג טָאה רע ןוא ןטסיליטס עש
 גנודליבסיוא רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג

 ,שיאערבעה םענרעדָאמ םעד ןופ

 -בר. ןעמָאנ םעד טימ ןנבר ,יארובס
 עשידיי ןפורעג ןעמ טָאה "?יארובס ןנ

 םעדכָאנ דלאב לבב ןיא רעריפ עזעיגילער
 ןסָאלשעג ןרָאװעג זיא ילבב ארמג יד יװ
 יד ןופ טייצ רעד זיב (דומלתה תמיתח)
 זיב 800 רָאי ךרעל ןופ ָאזלַא ,םינואג

 ןנבר יד ןופ עבַאגפיוא יד ,570 ךרעל
 רעד ןיא ןבעגוצוצ ןעוועג זיא יארובס
 ױזַא ןוא ןעגנורעלקפיוא עסיוועג ארמג
 "ליגטנע ארמג יד ןקידנעראפ וצ םורַא

 ןופ זיא "יארובס, טרָאװ סָאד) קיט
 יד ןופ ;(ןןרעלקפיוא ,ןייז-ריבסמ ,"רבס.

 "עג ןַארַאפ רעבירעד ןענעז יארובס ןנבר
 בר .טסבלעז ארמג רעד ןיא ןכאז עסיוו
 "ןןירב ,, ןטמיראב ןייז ןיא ןואג ארירש
 ןעמענ יד ןָא טיג ארירש., עז ,תרגא)
 ןוא יסוי יבר יוװ ,יארובס ןנבר לייט ןופ
 בור ןימד יאבר בר ,םיתח יבמ יאחא בר
 ,(ילבב ארמג רעד ןיא טנָאמרעד ןרעוו ייז)

 י"ד קלח "וישרודו רוד רוד,, ,סייוו עז ---

 ."םינושארה תורוד,, ,יולה

 תולוגס ,הלוגס טרָאװ ןטימ הלונס
 *טימ טנכייצַאב ןביולג-סקלָאפ ןיא ןרעוו
 .וצ רעדָא ,ןטייהקנארק ןלייה וצ ןעל
 ןיא סע לייו ,ןכאז עסיוועג ןכיירגרעד
 יד ןשיװצ תוכיש עמייהעג ַא ןַארַאפ
 רעד ןיא .ןעגנוכיירגרעד יד ןוא ןעלטימ
 ןענעז רוטארעטיל-סקלָאפ רעשיאערבעה
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 ןופ ןעגנולמאז ,םירפס עניילק ןַארַאפ
 "עז עטסרעלוּפָאּפ יד עכלעוו ןופ ,תולוגס
 האופר רפס, ,"םדא תודלות,, רעד ןענ
 שטַאח שריה יבצ יבר ןופ ?תולוגסו
 ןופ םירוּפס ,"יבצ תלחנ, ןופ רבחמ)
 ןופ "תולוגסו תואופר, ,(שידיי ףיוא רהז
 ,ערעדנַא ןוא םייהנּפָא לאומש יבר

 טימרעד ,(טכיל סיױרג רוהנ יגס
 ןיא שטנעמ רעדנילב ַא ןפורעגנָא טרעוו
 ןלעװ טשינו םזימעפייא ןופ םרָאפ רעד
 טצונַאב ןעמ ןוא ,טכעלש ךיז ןקורדסיוא
 ַא קורדסיא ןטכעלש םעד טאטשנא
 זיא ןופרעד ;(טרָאװ טרעקרַאפ טקנוּפ
 יגס ןושלב, קורדסיוא רעד  ןרָאװעג

 םזימעפייא ןדעי ןענעכײצַאב וצ ?רוהנ
 ,שידיי ןוא שיאערבעה ןיא

 -אוו ןופ ;יול ַא ןופ גנונעכייצַאב לנס
 -עגטסעפ טשינ ןיא טמַאטש סָאד ןענ
 ןגס,, זיא סָאד זַא ןעניימ לייט ;טלעטש
 רעד ןיא ןגס) "םינהכל ןגס,, רעדָא "היול
 א זיא ערעדנַא טול ;"ףליהעג,, שטייט

 רבדמב שרדמ ןיא ןַארַאפ וצרעד זמר
 -ַאב קלָאפ עשידיי סָאד זַא ד"י הבר

 ,"םינהכ תכלממ,, ןופ ,ןלייט 3 ןופ טייטש
 טסייה סָאד ,"הלוגס, ןוא "שודק יוג,
 ,םייול ןוא םילארשי ,םינהכ

 ןגס טָאה ,(א"נ הימרי) ך"נת ןיא ןגס
 רעד ןיא ;רש ןכיוח ַא ןופ גנוטיידַאב יד
 ןגס, טָאה שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ
 ןהכ ןופ ףליהעג רעד ןסייהעג ?םינהכה
 ארעטרע ערעדנַא ןוא ז"ל אמוי) לודג
 ןגס אנינח יבר אנת ַא ןעוועג זיא סע
 הנשמ ןיא טנָאמרעד טרעוװו ,םינהכה
 ,רעטרע ערעדנַא ןוא 'ג תובא

 -רעד גיי תישארב שמוח רעד םודס
 ןיא ןדרי ךייט ןופ טייוו טינ זַא ,טלייצ
 טָאטש ַא ןעועג זיא לארשי-ץרא םורד
 םהרבא טצעזַאב ךיז טָאה סע ואוו ,םודס
 -נעמ יד זַא ןוא ,טול ןוז"רעדורב סוניבא
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 "חו םיער, ןעוועג ןענעז םודס ןופ ןשט
 ןוא עטכעלש רעיײז ,"דאמ 'הל םיאט
 ט"י תישארב ןיא .טָאג רַאפ עקידניז
 יו ןעזעג טָאה טָאג זַא ,טלייצרעד טרעוו
 טעטש יד ךיוא ןוא םודס ןופ דניז יד
 רעייז זיא רעוצ ןוא םייבצ ,המדא ,הרומע
 טעטש יד ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא סיורג
 טָאה וניבא םהרבא זַא ןוא ,ןטכינרַאפ וצ
 הליפת יד רעבָא ,ייז רַאפ ןעוועג ללּפתמ
 ןענעז םודס ןיא לייוו ,ןפלָאהעג טינ טָאה
 ןיא .םיקידצ 10 ןייק רַאגָאז ןעוועג טינ
 ייוצ יו טלייצרעד טרעװ ט"י תישארב
 ןוא ,םודס ןייק ןעמוקעג ןענעז םיכאלמ
 טרָאד ןופ טעװעטארעגסױרַא ןבָאה ייז
 ,רעטכעט ייווצ ענייז ןוא בייוו ןייז ,טול
 רעייפ םודס ףיוא יטנגערעג טָאה טָאג ןוא
 4 יד טייררדעגרעביא ןוא לבעווש ןוא
 טָאטש רעד ןופ םאנסיוא ןטימ ,טעטש
 -עטארעג ךיז טָאה טול ןיהואוו ,רעוצ
 טגלָאפעג טינ טָאה בייו סטול ;טעװ
 טָאה ןוא םיכאלמ יד ןופ טָאברַאפ םעד
 ַא ןרָאװעג זיא יז ןוא ,טקוקעגמוא ךיז
 םודס זַא ,ןָא טמענ ןעמ -- .ץלַאז קיטש
 ;חלמה םי ןופ ןופצ ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 ;חלמה םי ןופ םורד ןיא זַא ,ןטלַאה לייט
 חלמה םי ןופ םורד וצ גרַאב-ץלַאז ןייא
 -עשזד, שיבַארַא ףיוא טנייה ךיוא טסייה
 ;(םודס ןופ גרַאב רעד) "םודסוא לעב
 -צעל ךיז טָאה םודסוא לעבעשזד ןבעל
 ץכלעוו ,םיצולח עּפורג ַא טצעזאב סנט
 טפַאשלעזעג:שאטאּפ רעד ןיא ןטעברַא
 רעטעּפש ןוא ך"נת ןיא -- .חלמה םי ןופ
 םודס זיא שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 . ,תועשר ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג הרומעו
 ;"הרומע םע ,םודס יניצק, 'א היעשי)
 -רעד ןרעװו ט"ק ןירדחהנס ארמג רעד ןיא
 תועשר רעד ןגעוו תוישעמ ירוּפס טלייצ

 ןבָאה ייז יו ,רעניואוונייא-םודס יד ןופ
 לקיטש ַא טײלמירָא ןבעג טזָאלעג טשינ
 ןעוועג ןענעז רעטכיר ערעייז יו ,טיורב
 ('ג חבר תישארב שרדמ) שלַאפ
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 ."רודיס, עז רודס

 טרָאװ סָאד (טכַאנײב הסּפ) רדס
 ,"גנונעדרָאה שטײט רעד ןזיא רדס

 סָאד זיא ןופרעד ןוא .,"גנוטכירנייא ,

 רעכעלרעייפ רעד רַאפ "רדס, טרָאװ

 "גה ןוא הדועס רעד ןופ גנונעדרָאניײא

 "נעל עלַא ןיא .טכאנייב חסּפ ןגָאז-הד

 "עגנייא ןרעוו ,לארשי-ץרא רעסיוא ,רעד

 "ייוצ יד ןוא עטשרע יד םירדס טנדרָא

 ןוא רדס רעטשרע) חסּפ ןופ טכַאנ עט

 זיא לארשייץרא ןיא ;(רדס רעטייווצ

 .טכַאנ עטשרע יד ,רדס  ןייא רָאנ ןַארַאפ

 -כעלרעייפ רעד ןופ גנונדרָא רעד ןגעוו

 "נָא ןיא דלאב םינמיס ןַארַאפ ןענעז טייק

 ףענעז םינמיס יד ;הדגה רעד ןופ ביוה

 ןעמ) ץחרו ,(שודיק טכַאמ ןעמ) שדק

 -טעּפ טסע ןעמ) סּפרכ ,(טנעה יד טשַאװ

 ץחי ,(גרַאװנירג רעדנַא ןַא רעדָא עקשיר

 ףיוא הצמ עטסלעטימ יד טכערבעצ ןעמ)

 ןעמ טלַאהַאב לייט ןייא ןוא ,ןלייט ייווצ

 הדגה יד טגָאז ןעמ) דיגמ ,(ןעמוקיפא םוצ

 הכרב רעד זיב "אינע אמחל ָאה, ןופ

 ךיז טשַאװ ןעמ) הצחר ,("לארשי לאגע

 הכרב יד טכַאמ ןעמ) איצומ ,(טנעה יד

 הכרב יד טכַאמ ןעמ) הצמ ,(=איצומה.,

 ,(הצמ טסע ןעמ ןוא ?הצמ תליכא לע;

 תליכא לע הכרב יד טכַאמ ןעמ) רורמ

 ןעקנוטעגנייא רורמ טסע ןעמ ןוא "רורמ

 רורמ טסע ןעמ) ךרוכ ,(תסורח ןיא

 ןעמ ןוא הצמ ךעלקיטש  ייווצ ןשיווצ

 ךרוע ןחלש ("ללהכ שדקמל רכז. טגָאז

 טסע ןעמ) ןופצ ,(הדועס יד טסע ןעמ)

 ,(טשטנעב ןעמ) ךרב ,(ןמוקיפא םעד

 טקידנערַאפ ןעמ ןוא ללה טגָאז ןעמ) ללה

 תעב .(רדס ןופ ףוס) הצרנ ,(הדגה יד

 "רַאפ תוצמ 5 שיט ןפיוא ןגיל רדס םעד

 סע רעכלעוו ףיוא (לסיש) הרעק ַא ,טקעד

 ןטארבעגּפָא לקיטש ַא ,רורמ רעד ןגיל

 ייא ןטארבעגּפָא ןַא ןוא (עורז) שיילפ

 שיט ןופ תיבה:לעב םעד רַאפ .תסורח

 -בסיה .הביסה ַא טנדרָאעגנייא ךיוא זיא

 24 רדס---רודס

 ןסע ףרַאד תיבה:לעב רעד לייוו ,טעב

 "יסהב) טײהרעטנעלעגנָא ןעקנירט ןוא

 יד ןעקנירט זומ שיט םייב רעדעי .(הב

 -יק םייב םענייא ,ןייו תוסוכ 4 טכַאנ

 ןסע םוצ ךיז ןשַאו ןוֲאפ םענייא ,שוד

 רעד ןופ טפלעה עטשרע יד ןגָאז ןכָאנ)

 "יא ןוא ןשטנעב ןכָאנ םענייא ,(הדגה

 ןיא דלאב .הדגה רעד ןופ ףוס םוצ םענ

 -נעלק רעד טגערפ ,ןגָאז הדגה בױהנָא

 -תשנ המ,, תוישק 4 יד שיט םייב רעטס

 ונייה םידבע עלַא ןגָאז ךָאנרעד ןוא ,"הנ

 ןדנוברַאפ ןענעז סע .רעטייוו ױזַא ןוא

 ןענעז עכלעוו ,םיגהנמ ליפ רדס םעד טימ

 יד .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןדישרַאפ

 ןסיגוצּפָא :ןענעז םיגהנמ ענײמעגלַא

 -מתו שאו םד/, ןגָאז םייב ןייוו סוכ ןופ

 שדע ךצד;, ןוא תוכמ 10 יד ,"ןשע תור

 ךופש,, ייב ריט יד ןענעפע וצ ;"בחאב

 איבנה והילא זַא ןבױלג ןטימ "ךתמח

 רעבירעד ןוא ,בוטש ןיא ןיירַא טמוק

 ךורב, ריט יד ןענעפע םייב לייט ןגָאז

 טרעװ סע "!ָאד זיא איכנה והילא אבה

 סוכ רעלעיצעּפס ַא ןסָאגעגנָא רעירפ ןופ

 סאיבנה והילא) איבנה והילא רַאפ ןייוו

 רעדניק זַא גהנמ רעד זיא סע ,(סוכ

 רעד ןוא ןמוקיפַא םעד "וצ ןענעבנג.

 סיוא םיא טפיוק ,רעטָאפ רעד ,תיבה-לעב

 ;הנתמ ַא ייז קידנגָאזצ ,רעדניק יד ייב

 םייב ןסע וצ גהנמ רעד ךיוא זיא סע

 "רַאה עטכָאקעג הדועס רעד ןופ בױהנָא

 לייט ןיא ,רעסַאװיץלַאז ןיא רעייא עט

 רעדנעל יד ןיא) גהנמ רעד זיא רעדנעל

 יד ןופ רענייא זַא ,(עיזורג ,זַאקװַאק ןופ

 ַא ןָא ךיז טוט ,סױרַא טייג עדנזעװנַא

 ןקעטש ַא טימ ,טביױטשרַאפ ,קַאז-עזייר

 ןוא ריט ןיא ןָא טּפאלק ןוא ,טנַאה ןיא

 "רעד ןוא .ןענעפע םיא לָאז ןעמ טעב

 ;םילשורי ןופ דיי ַא זיא רע זַא ,טלייצ

 ןייז ןגעוו םינמיס םיא ןגערפסיוא ןכָאנ

 רע ןוא ןיירַא םיא ןעמ טזָאל טייקשידיי

 זַא ןוא ןדיי ןופ תורצ יד ןגעוו טלייצרעד
 יד) הלואג רעד ףיוא ןטראוו ןדיי עלָא
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 ,יאדשכ יבצ ייב ךיז טניפעג גנוביײרשַאב
 לייט ןיא ;"לארשי ירוצנו בקעי יטבש,

 רדס םוצ תיבה-לעב רעד ןָא טוט רעדנעל
 זיא םידרפס לייט ייב .,לטיק ןסייוו םעד

 -.טע רדס םעד ןענעדרָאוצניא גהנמ ַא
 -יזָאד רעד .ןעמאזוצ סעילימאפ עכעל

 ןעמונעגרעביא סנטצעל זיא גהנמ רעק
 לייט ךרוד ךיוא לארשייץרא ןיא ןרָאװעג

 יד ךרוד סרעדנוזאב ןוא ,ןדיי עשיזנכשא
 ןייא ןענעדרָא עכלעוו ,ןזיירק-רעטעברַא
 טרעדנוה עכעלטע רַאפ רוביצב רדס ַא
 סָאד ,רדס ןופ םיגהנמ יד --- .ןָאזרעּפ
 ,טעב-ביסה ,תוסוכ עברא יד ןעקנירט
 ןענעז ,ערעדנַא ןוא תוישק יד ןגערפ
 רעד ןיא טכארבעג ןרעוו ןוא עטלַא רָאג
 ןופ קרּפ ןטצעל ןופ ארמג ןוא הנשמ
 ןופ גהנמ רעד רַאגָאז ;םיחסּפ אתכסמ
 זמר ַא ךיוא טָאה ןמוקיפַא .םעד ןענעבנג
 ןיפטוח,) ט"ק םיחסּפ אתיירב רעד ןיא
 / טסקעט םעד ןגעוװ ;("םיחסּפ ילילב תוצמ
 "כוז םייב רימ ןבעג "הדגה,/ רעד ןופ

 ,"ןמוקיפא, :ךיוא עז ."הדגה,, טרָאװ
 ןופ רפס סָאד עז -- ."חסּפ, ,"הצמ,,
 רדס לע ןייע ריאמ,, םולש שיא ריאמ
 ןכלעוו ןיא ,(1901 ןיוו) "חסּפ לש הדגהו
 ןוא םיגהנמ-רדס ליפ טכארבעג טרעוו סע

 ,גנומַאטשּפָא רעייז

 -שמ, עז (הנׂשמ ןופ ןלייט) רדס
 ,"תוינשמ ,הנ

 רעד ןופ גנונדרָא) םֹלֹוע רדס
 רָאג ייווצ ןַארַאפ ןענעז סע ,('טלעוװו
 ןעמָאנ ןטימ םירפס עשיאערבעה עטלַא
 םלוע רדס,, טסייה רענייא ;"םלוע רדס,,

 םלוע רדס; רעטייוצ רעד ןוא ,"הבר
 -ָאטסיה עדייב ןטלַאהטנַא יײז .?"אטוז

 ןעגנונעכייצרַאפ עיגָאלָאנָארכ  ,עשיר
 -עג רעשידי רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ ןופ
 -עּפש ןיב ןָא ןושארה םדא ןופ עטכיש
 םלוע רדס; רעד (1 -- .ןטייצ ערעט
 -אַּפ טלַאהטנַא ןוא םיקרּפ 80 טָאה "הבר

 םלוע רדס--רדס

 עסיוועג ןבעגעבוצ ןענעז ףוס -

 ,גנוטיילנייא ןַא ןבעגעגוצ טָאה
 -- .רפס םעד ןגעוו ןגארפ עלָא טכײלָאב -
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 טייצ רעד זיב ןושארה םדא ןופ ןעגנוריס
 םוצ רָאג ןוא ,ןודקומ רעדנאסקעלַא ןופ

 תועידי

 ןאבכוכ רב ןופ דנַאטשפיוא םעד ןגעוו
 טרעוו (ןעמָאנםתס) ?םלוע רדס,, רעד
 לָאמ עכעלטע ארמג רעד ןיא טכארבעג

 זַא (ב"פ תומבי) טגָאזעג טרעוו סע ןוא
 יסוי יבר אנת רעד ןעוועג זיא רבחמ רעד

 רעבָא זיא סע ;(טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא)
 "ייב םעד) הבר םלוע רדס רעד זַא רעכיז
 ןבעגעגוצ םיא ןעמ טָאה "הבר;, ןעמָאנ
 ןכלעו ,(טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא טשרע
 ןופ ןבָאגוצ ךס ַא טלַאהטנא ,ןבָאה רימ
 "עג רעד .,יסוי יבר ןופ רעטעּפש ןטייצ
 "ער עטצעל יד זַא ,טלַאה ץנוצ רעטנרעל

 -עגרָאפ זיא הבר םלוע רדס ןופ עיצקאד
 ךדס רעד .טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא ןעמוק
 סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא הבר םלוע

 לָאּפָאניטנאטסנָאק ןיא לָאמ עטשרע
 ןופ עבַאגסױא עקיטכיוו רעייז א 7
 רענטאר רעב ןופ ןיא הבר םלוע רדס
 ןבעגעגוצ טָאה רעכלעוו ,(1897 ענגליוו)
 טכײלַאב סָאװ גנוטיילנייא ערעגנעל ַא
 -- .הבר םלוע רדס ןגעװ ןגַארפ עלַא
 -רּפ 11 טלַאהטנַא "אטוז םלוע רדס. (2
 "אב לייט רעסיורג ַא עכלעוו ןופ ,םיק
 -צָעִל יד ןוא ,הבר םלוע רדס ןופ טייטש

 -ַאּפ יד ןגעוו ןבעגעגוצ ןענעז םיקרּפ עט
 "רָאי רעט1) ךלמה ספירגא ןופ ןעגנוריס
 םינואג יד ןופ טייצ רעד זיב (טרעדנוה
 ך"קת םיפלא 'ד רָאי םוצ ,לבב ןיא
 יװ ,זיא אטוז םלוע רדס רעד .(600)
 רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ,טניימ ןעמ
 -רָאי רעט6) יארובס ןנבר יד ןופ טייצ
 סעטאד עקידרעטעּפש יד ןוא ,(טרעדנוה
 יד ;רעטעּפש ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עיצקאדער עטצעל
 -אגסיוא רעקיטכיו רעייז ַא ,1120 רָאי
 השנמ ןופ זיא אטוז םלוע רדס ןופ עב
 רעכלעו ,(1910 ןָאדנָאלו גרעבסארג

 עכלעוו
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 -כיוו רעייז ַא ןבָאה סמלוע רדס עדייב יד

 -עג רעשידיי רעד רַאפ גנוטיידַאב עקיט
 רעשיגָאלָאנָארכ ןוא גנושרָאפ-עטכיש

 -רּפ -- .ןעגנוריסאּפ ןופ גנולעטשטסעפ
 "גוטיילניא עטנָאמרעד יד ןיא עז םיט
 .גרעבסארג ןוא רענטאר ןופ ןעג

 -עמ,, ,"שמוח, רעטרעווכוז עז הררס
 ,"הרדס יד ןייז ריב

 יד ןיא ןיוש הרות רעד ןופ תודוס
 -יימ יד ןעװעג זןיא ןטייצ עטלַא רָאג
 ץוחא זַא ,םימכח עשידיי יד ייב גנונ
 ןיא רעטרעוו יד ןופ שטייט ןטושּפ םעד
 יד ,שמוח ןופ םירוּפס יד ,הרות רעד
 "ןס ייז ןיא ןַארַאפ ךיוא ןענעז ,תווצמ

 -נושטייטסיוא ןוא תונווכ עמייהעג ,תוד

 ןיא רעקנעד עשיטסינעלעה-שידיי יד .ןעג
 ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא עירדנַאסקעלַא

 טװאורּפעג ןבָאה (ערעדנַא ןוא ןאליפ)

 ןיז ןיא תודוס עקיזָאד יד ןעניפעגסיוא
 רעד ןיא .עירָאגעלַא רעשיפָאזָאליפ ןופ
 -נייא ליפ ןַארַאפ ןענעז שרדמ ןוא ארמג

 שמוח ןופ םיקוסּפ יד ןיא ןעגנושטייט
 סלַא רָאנ טשּפ ןכאפנייא םעד טיול טשינ
 עשידיי יד ךיוא .עירָאגעלַא ןוא שרד
 סרעדנוזאב) רעטלאלטימ ןיא ןפָאזָאליפ
 ןבָאה ("םיכובנ הרומ,, ןיא ם"במר רעד
 ןעמייהעג םעד ןעניפעג וצ טימַאב ךיז
 יד ןוא שמוח ןיא םירוּפס יד ןופ ןיז

 ןופ ןינע רעד זיא קרַאטש רָאג .תווצמ
 ןיא ןעוועג הרות רעד ןיא תודוס ןעניפעג
 ןופ רפס:טּפיוה סָאד ןוא ,הלבק רעד

 -טנַא יד ךעלטנגייא זיא ,רהז רעד ,הלבק
 רעד ןופ תודוס עקיזָאד יד ןופ גנוקעלּפ
 שיאעמַארַא ןיא ןסייה עכלעוו ,הרות

 רעטרעווכוז עז -- ."אתיירואד ןיזר.
 ,"ןָאליפ,; ,"רתסנ ,הלגנ,/ ,?עירָאגעלַא;
 ."הלבק,

 ןשיאעמַארַא ןופ זיא טרָאװ סָאד הטוס
 "הטש , ןשיאערבעה ןופ ןוא ?אטס,
 ןיא זיא הטוס טרָאװ ןטימ ;?ןגײנּפָא;

 8 / הכוס---הרדס

 ןרָאװעג ןפורעגנָא ארמג ןוא הנשמ רעד
 ,טגָאזעגנָא טָאה ןַאמ ריא ןעמעוו ,יורפ ַא
 ַא טימ ןפערט טינ ךיז לָאז יז זַא
 ,טרָא ןטרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא ןַאמ ןדמערפ
 ןפָארטעג ָאי םיא טימ ךיז טָאה יז ןוא
 ,טַארַאפ ןיא דשוח ריא זיא ןַאמ ריא ןוא

 ַאזַא ןגעו טרעװו 'ה רבדמב שמוח ןיא
 זַא ,טגָאזעג (ותשא הטשת יכ שיא) יורפ

 ןוא ןהכ םוצ ןעגנערב ריא לָאז ןַאמ רעד

 ,לעמ-ןטשרעג ןופ ןברק ַא ןייז בירקמ
 -נירט וצ ןבעג ןהכ רעד ריא לָאז ךָאנרעד

 ןיא ןוא ,דרע טימ טשימעג רעסַאװ ןעק

 ַא ןרָאװעג טקעמעגּפָא זיא רעסַאװ םעד
 ,העובש רעד ןופ חסונ םעד טימ רפס
 .ראמה םירמה ימ,, טסייה רעסַאוװ סָאד

 "או ענעטלָאשרַאפ ערעטיב יד) "םיר

 "עג ןבָאה טעװ יז יװ םעדכָאנ .(רעס
 ןהכ רעד ריא לָאז רעסַאװ סָאד ןעקנירט
 "אפ טשינ טָאה יז זַא העובש ַא ןבעג
 -ַאפ ָאי טָאה יז ביוא .ןַאמ םעד ןטַאר

 ביוא ,ןרעו ןלָאװשעג יורפ יד טעוװ ןטַאר

 טעװ סָאד ןוא ,טנוזעג ןייז יז טעו טשינ
 ןטַארַאפ טשינ טָאה יז זַא ,ןכייצ ַא ןייז
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא -- .ןַאמ םעד
 יז םיטרּפ טכארבעג ןרעו הטוס ןופ
 ןיא .,ןעמוקרָאפ ףרַאד ץלַא סָאד ױזַא
 זַא טגָאזעג טרעװ 'כ הטוס ארמג רעד

 רעסאוו ןיא ןָאטעגנירַא טָאה ןהכ רעד
 ,רעטיב ןרעוו לָאז סע ידכ ךַאז רעטיב ַא

 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ הטוס
 "פסות ףיורעד ,םיקרּפ 9 טָאה ,םישנ רדס
 "ורי ןוא ילבב ארמג ןוא (םיקרּפ 15) את
 תטוס ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ;ימלש
 הלגע ןוא ןריפ-המחלמ ןופ ךיוא יװ
 תועידי ןַארַאפ ןענעז ףוס םוצ ;הפורע
 םורַא לארשי-ץרא ןיא עגַאל רעד ןגעוו
 ,ינש תיב ןברח ןופ טייצ רעד

 ןעמָאנ רעד זיא תוכוס תוכוס ,הכוס
 געט, 9 טרעיוד רעכלעוו ,בוט"םוי ןופ

 "נע ןוא ירשת ןט12 םעד ןָא ךיז טביוה
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 עטשרע יד ;ירשת ןט25 םעד ךיז טקיד
 ןיא) געט ייווצ עטצעל יד ןוא געט ייווצ
 טרָאד ןוא ,גָאט ןייא וצ רָאנ לארשי-ץרא
 (געט 8 רָאנ תוכוס בוט-םוי רעד טרעיוד
 טשינ רָאט ןעמ ,בוט-םוי רעלופ ןענעז
 לוח ןענעז געט 5 עטסלטימ יד :ןטעברַא
 ןופ ;"דעומה לוח, טרָאװכוז עז) דעומה
 רעד טסייה בוט-םוי געט ייווצ עטצעל יד
 רעד ןוא "תרצע ינימש,, גָאט רעטשרע
 -ץרא ןיא) "הרות תחמש. גָאט רעטייווצ
 תחמש ןוא תרצע ינימש ןענעז לארשי
 גָאט רעטצעל רעד .(גָאט ןייא ןיא הרות
 ?הבר אנעשוה,, טסייה דעומה לוח ןופ
 זיב) תוכוס ןופ געט 7 עטשרע יד ןיא
 עמורפ לײט) ןעמ טסע (הבר אנעשוה
 טסייה סָאד ,הכוס ןיא (ךיוא ןפָאלש ןדיי
 ןרעטנוא טלעטשעגפיוא ,לדייב ַא ןיא
 טָאטשנַא ןוא ,ךַאד ַא ןָא ,למיה ןעיירפ
 -עלב ,"ךכס,/ ףױרַא ןעמ טגייל ךַאד םעד
 רָאנ רעמיוב ןופ ךעלעקעטש ןוא רעט
 לָאז הכוס רעד ןיא זַא ליפ ױזַא ףיוא
 ןייז טשינ ףרַאד סע רעבָא ,ןטָאש ַא ןייז
 -קיטש ןעזטױרַא זומ ןעמ ,ןטָאש רעזיולב
 טגָאז ג"כ ארקיו שמוח רעד .למיה ךעל
 -נָא ןַא יא סָאד זַא ,וצרעד םעט םעד
 ןענעז ןדיי ןעװ טייצ רעד ןופ קנעד
 רבדמ ןיא ןעוועג ןוא םירצמ ןופ סױרַא
 רעזייה עטסעפ ןיא טשינ טניואוועג ןוא
 גָאט ןדעי .ךעלדייב ,"תוכוס,, ןיא רָאנ
 טשטנעב תוכוס געט 7 עטשרע יד ןופ
 ןַא טמענ ןעמ טסייה סָאד ,גורתא ןעמ
 תוברע ןוא םיסדה ןוא בלול ַא ןוא גורתא
 עז הכרב ַא ייז ףיוא טכַאמ ןעמ ןוא
 ךיוא .('בלול, ,"גורתא, רעטרעווכוז
 ארקיו שמוח ןיא טגָאזעג טרעװ סָאד
 ןעוועג זיא תוכוס בוט-םוי רעד -- .ג"כ
 רענייא שדקמה תיב ןופ טייצ רעד ןיא
 ,(םילגר שלש) םיבוט םימי יירד יד ןופ
 ןדעי רַאפ הוצמ ַא ןעוועג זיא סע ןעוו
 םוצ םילשורי ןייק ןייז וצ לגר הלוע דיי
 תונברק ןעגנערב טרָאד ןוא שדקמה תיב
 חארי םימעּפ שלש, ז"ט םירבד שמוח)

 תוכוס
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 רשא םוקמב ךיחלא 'ה ינּפ תא ךרוכז לכ
 גחבו תועובשה גחב תוצמה גחב רחבי
 ך"נת ןופ םירפס יד ןיא ,("תוכוסה
 םעד ןגעװ לָאמ עכעלטע רימ ןעניפעג
 ףיױא שדקמה תיב ןיא ןעמוק וצ גהנמ
 םיכלמ ןיא רימ ןעניפעג  יֹוזַא :תוכוס
 ,ךלמה המלש ןופ טייצ רעד ןיא 'ח 'א
 רעד .ד"י הירכז ןיא ,'ח הימחנ ןיא
 תוכוס ןיא זַא ,טגָאז ט"כ רבדמב שמוח
 -רק גָאט ןדעי ןעוועג בירקמ ןעמ טָאה
 טימ טרענעלקראפ גָאט עלא .תונב
 בירקמ ןעמ טָאה גָאט ןטשרע ןיא ;סנייא
 ןיא ,12 גָאט ןט2 ןיא ,ןסקָא 15 ןעוועג
 ןט7 םעד זיב רדסכ ױזַא ןוא 11 ןט9
 יד .ןסקָא 10 ןעמַאוצ ,סקָא | גָאט
 טָאה סָאד זַא טגָאז ה"נ הכוס ןיא ארמג
 יד רַאפ תונברק 70 ןעוועג בירקמ ןעמ
 ןעמ סָאװ ,רעקלעפ 70 יד ,תומוא םיעבש
 ףיוא ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טביולגעג טָאה
 טסייה תוכוס בוט-םוי רעד -- .דרע רעד
 תומש ,ג"כ תומש) שמוח ןיא ךיוא
 (ז"ט םירבד ןיא זמר ַא ךיוא ןוא ,ד"ל
 -םיונוצ ןופ בוט-םוי רעד ,"ףיסאה גח;
 יד ןופ ןטכורפ ןוא תואובת יד ןעלמַאז
 ןַארַאפ זיא סע .רעמיוב ןוא רעדלעפ
 ןוא תוכוס ןיא ןציז סָאד זַא ,גנוניימ ַא
 טָאה בלול ןוא גורתא רעביא ןשטנעב
 -ַאכ-דלעפ ןקיזָאד םעד טימ תוכייש ַא
 טמענ ןעמ זיב לייוו ,בוט-םוי ןופ רעטקַאר
 -ץרא ןיא ןייא טלמאז ןעמ ןוא ּפָארַא
 ןוא תואובת יד קידנעטשלופ לארשי
 ןיא ךעלנייועג ןעמ טקיטכענ ןטכורפ
 םוט:םופי רעד .דלעפ ןפיוא ךעלדייב
 טײצ יד) "ונתחמש ןמז, ךיוא טסייה
 ןוא םיגהנמ ייר ַא ןגעוו --- .(דיירפ ןופ
 ייב רימ ןבעג תוכוס ןיא ןטייקכעלרעייפ
 ,"גורתאי רעטרעוװכוז ערעדנוזאב יד
 ,"בלול,, ,"דעומה לוח,, ,"הבר אנעשוה;,
 תיב תחמש, ,"תלהק, ,"םימה ךוסינ;
 תחמשי ,'תרצע ינימש, ,"הבאושה
 ."הרות
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 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ הכוס
 "ות ףיורעד ,םיקרּפ 8 טָאה ,דעומ רדס
 ןוא ילבב ארמג ןוא (םיקרּפ 4 אתפס
 ןכַאמ ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ;ימלשורי
 םינימ 4 יד ןופ ,הכוס ןיא ןציז ,הכוס ַא
 תיב תחמש ,(הברע ,סדה ,בלול ,גורתא)
 .םימה ךוסינ ןוא הבאושה

 "אב ןוא ןקורדסיוא ייר ַא ןַארַאפ ףוס
 עכלעוו ןיא .,רעטרעװכירּפש ןוא ןפירג

 טרָאװ עשיאערבעה סָאד ןיירַא טייג סע
 "פעלדנעמוא) ףוס ןיא יװ ,(עדנע) ףוס
 (קוסּפ ַא ןופ ףוס רעד) קוסּפ ףוס ;(טייק
 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאװ
 ןופ ףוס רעד) תומל םדא ףוס :םימעט
 .ערעדנַא ןוא (ןברַאטש םוצ זיא שטנעמ

 עשידיי ןופ ןעמָאנ םירפוס ,רפוס
 טבעלעג ןבָאה סָאװ רעריפ עזעיגילער
 רעטל) ןָא רפוסה ארזע ןופ טייצ רעד ןיא

 רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי
 ישנא יד ןופ ףוס םוצ זיב (גנונעכערטייצ
 רעטשרע רעד זיא ארזע .,הלודגה תסנכ
 -שמ,, יד) "רפוס,, ןפורעגנָא טרעוו סָאװ
 'ד 'א םימיה ירבד ןיא "םירפוס תהּפ

 -רעד טניימ ןעמ סָאװ רָאלק טשינ זיא
 -עג טרעוו סע ואוו ,'ז ארזע ןופ .,(טימ
 רפוס ,רפוסה ןהכה, ארזע ןגעװ טגָאז
 זיא "לארשי לע ויקחו 'ה תווצמ ירבד
 סָאװ) "רפוס, לטיט רעד זַא ,ןעז וצ

 םיא זיא ('רעביירש, שטייט רעד זיא
 -עגסיוא טָאה רע לייוו ,ןרָאװעג ןבעגעג

 גנונימ רעד טיול .הרות יד טשטייט
 יו ,רעקירָאטסיה עטנרעלעג לייט ןופ

 -מארק ןוא "הנשמה יכרד,, ןיא לעקנארפ
 יד ןענעז ,"ןמזה יכובנ הרומ,, ןיא לַאמ
 ישנַא יד סָאװ עבלעז סָאד ןעוועג םירפוס
 ,הלודגה תסנכ

 -רדמ,, םיניד ןוא תונקת ךס ַא טריפעג
 רעד טיול ןענעז סָאװ ,טסייה סָאד) "ןנב
 ןוא ,(טעטכילפרַאפ ןעועג טשינ הרות

 "עג םיניד ןוא תונקת עלַא יד טָאה ןעמ

 ירבד ןיביבח, (תוכרב ימלש -

 "בייא ןבָאה םירפוס יד
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 רעצנַאג רעד ןוא ,"םירפוס ירבד,, ןפור
 ףיוא טציטשעג ךעלטנגייא זיא דומלת
 םעד בילוצ ,םירפוס ירבד עקיזָאד יד

 ןדיי ייב סעטקעס ןעוועג ןענעז סע סָאװ
 טשינ םירפוס ירבד יד ןופ ןבָאה סָאװ
 םיקודצ יד לשמל יוװ) ןטלַאה טלָאװעג
 רעד טָאה ,(ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא
 ןופ טייקסיורג רעד ףיוא ןזיוועגנָא דומלת
 "ורי) ראגָאז קידנגָאז םירפוס ירבד יד

 םירפוס
 םירפוס ירבד יד זַא ,"?הרות ירבדמ רתוי
 ןעניפעג סָאװ תווצמ יד ןופ רעביל ןענעז
 יד ןיא -- .הרות רעד ןיא שוריפב ךיז
 "םירפוס, ןעמ טָאה ןטייצ ערעטעּפש
 ןוא רעדניק ןופ םידמלמ יד ןפורעג ךיוא
 אל, טגָאז ןישודיק ףוס םוצ הנשמ יד
 -טינ ַא ,טסייה סָאד ,"םירפוס קוור דמלי
 דמלמ ןייק ןייז טשינ רָאט רעטארייהרַאפ
 ןעמ טָאה קיטייצכיילג --- .רעדניק ןופ

 ןופ רעבירש םעד רפוס ןפורעג ךיוא
 "יזָאד רעד :תוזוזמ ,ןיליפת ,הרות ירפס

 .טנייה זיב ןבילבעג זיא רפוס ןעמָאנ רעק
 "וזמ ,ןיליפת ,הרות ירפס ןופ רפוס רעד
 יז טבירש (ם"תס תובת ישאר) תוז

 ַא ןופ רעדעפ רעשידָאמטלַא ןַא טימ רָאנ
 ַא טױל ןוא ,טעמרַאּפ ףיוא ןוא ,זנַאג
 "ומע יד ןביירש וצ יו טַאמרָאפ ןסיוועג
 ןופ םימכח יד םירפוס ןגעו -- .םיד
 טרָאװכוז עז ןָא טייצ סרפוסה אדזע
 רוד, ,סיוו ךיוא עז ??הלודגה תסנכ;
 םירפוס ןגעוו -- ,'א קלח "וישרודו רוד
 ןַארַאפ ןענעז ,תוזוזמ ,ןיליפת ,הרות ןופ
 "ףפוסה תסק,, ,"םירפוס ןוקת,, םירפס יד
 . .ערעדנַא ןוא

 טרופקנארפ ןיא 1762) הׂשמ ,רפוס
 "נוא ,גרובשערּפ ןיא 1899 --- ןיימ םַא
 -ַאב ,הבישי שאר ןוא רבחמ ,בר ;(ןרָאג

 רע ."רפוס םתח,, רעד סלַא ךיוא טנַאק

 "רוה סחנּפ יבר ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא
 ןתנ יבר ןוא ("האלפה,, ןופ רבחמ) ץיוו
 ןייז ןופ ;(ןתנ ,רעלדַא; עז) רעלדַא
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 םעדייא ןַא ןעוועג רע זיא יורפ רעטייווצ
 זיא 1808 טניז .רעגייא אביקע יבר ןופ
 -שערּפ ןיא הבישי שאר ןוא בר ןעוועג רע
 -סױרַא ןענעז הבישי ןייז ןופ ןוא ,גרוב
 יז ןשיװצ ,םידימלת רעטנזיוט ןעמוקעג
 ףרַאש ךיז טָאה רע :םינבר עסיורג ליפ
 -אב-םרָאפער רעדעי ןגעק טלעטשעגנגעק
 קורדסיוא ןייז ןוא ,םוטנדיי ןיא גנוגעוו
 ,"הרותה ןמ רוסא שדח; ןעװעג זיא
 ענייז .?ןטָאברַאפ זיא ךַאז עיינ עדעיג
 תובושתו תולאש ןענעז םירובח-טּפיוה
 גרובשערּפ) םיקלח 6 ןיא ,"רפוס םתח.
 ,ס"ש ףיוא רפוס םתח ,(1864 -- 5
 ,ערעדנַא ןוא הרות ףיוא "השמ תרות,

 טקורדעג האווצ עטנַאקַאב ןייז ךיוא יו
 ןופ "ירבעה בל, שוריּפ ןטימ ןעמַאזוצ
 ןגעק ףרַאש ,רעגניזעלש ףסוי אביקע יבר
 -בא יבר ןעוועג זיא ןוז ןייז -- .הלכשה
 ןופ רבחמ ,רפוס ןימינב לאומש םהר
 טוט סרעטָאפ ןייז ךָאנ בר ,"רפוס בתכ,
 ןייז ;(1879 ןברָאטשעג) גרובשערּפ ןיא

 בר ,רפוס ןועמש יבר ןעוועג זיא לקינייא
 ןיא טאטוּפעד ,עקָארק ןיא 1860 טניז

 ןברָאטשעג) טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע
38, 

 יד ןופ ,אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ םירפוס
 -עג טקורדעג ,(תונטק) תותכסמ עניילק
 "דהנס ארמג רעד טימ ןעמַאזוצ ךעלנייוו
 יד טלדנַאהַאב ,םיקרּפ 12 טלַאהטנַא ;ןיר
 תאירק ,הרות ירפס ןביירש ןופ םיניד
 גנוניימ רעד טיול ;הליפת יניד ,הרותה
 ןרָאװעג רבחתנ יז זיא רעשרָאפ יד ןופ
 "אב ןוא םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא
 -עג ןענעז עכלעוו ,ןלייט יירד ןופ טייטש

 ןטייצ .ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג ןבירש
 עקיטביוו טלַאהטנַא םירפוס אתכסמ יד

 ןיא םיגהנמ עשידיי ןגעוו ןלאירעטַאמ

 -תנ יז זיא ךעלניײשרַאװ .ןטייצ עטלא

 עז -- .לארשייץרא ןיא ןרָאװעג רבח

 ."וישרודו רוד רוד,, ,סייוו

 ."םינואג ,ןואג,, עז ארוס

 224 קיטסיטַאטס---סירפוס

 ןגעװ טּפַאשנסיוװ יד קיטפיטַאטס
 ןלעטשטסעפ סָאד ,ןדיי ייב קיטסיטַאטס

 ןופ ןרעפיצ ןוא סעטאד עשיטסיטַאטס יד

 -ידיי ןופ לָאצ יו ,ןטיבעג עשידיי עלַא

 ןדעי ןיא ןוא ןײמעגלַא ןיא תושפנ עש

 ןטרובעג ןגעוו סעטַאד ,רעדנוזַאב דנַאל

 ןעגנוקיטפעשַאב ,טייקכעלברעטש ןוא

 .עגני רעיײז ַא זיא ,המודכו ןכַארּפש

 ץוחַא) רימ ןבָאה ןטייצ עטלַא יד ןגעוו

 ןיא ןַארַאפ ןענעז עכלעוו ,ןרעפיצ יד
 ןוא רבדמב שמוח ןיא יו ,םירפס-ך"נת
 -ידיי רעד .סעטאד קיניײװ רָאג (ערעדנַא
 -ור .א .רד רעטנרעלעג-קיטסיטַאטס רעש
 ןברח ןופ טייצ רעד ןיא זַא טניימ ןיּפ

 -נייועג רעד ןופ 70 רָאי ןיא) ינש תיב
 ףיוא ןרָאװעג ןענעז (גנונעכערטייצ רעכעל

 ןאילימ בלַאה ַא ןוא 4 ךרעל דרע רעד
 -רַאפ ןיא ךיז טָאה לָאצ עקיזָאד יד .ןדיי

 תורזג יד בילוצ ,רעטלַאלטימ ןופ ףיול

 -רַאפ ,ןעגנוגעווַאב-דמש ןוא תוטיחש ןוא
 -רָאי ןט18 ףוס םוצ זַא ױזַא ,טרענעלק

 יװ רעמ טינ ןעוועג ןבָאה לָאז טרעדנוה

 .צקיזָאד יד .ןדיי ןָאילימ בלַאה ַא ןוא 2

 "רָאי ןט19 ןיא ןגיטשעג קרַאטש זיא לָאצ

 -רָאי ןט19 ןופ ףוס םוצ ױזַא ,טרעדנוה
 10 ייב ןעוועג ןבָאה ןיוש לָאז טרעדנוה

 ךורבסיא םעד תעב ןוא .ןדיי ןָאילימ
 לָאז 1989 ןיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ

 -ימ בלַאה ַא ןוא 16 ךרעל ןעוועג ןבָאה

 ןיא) טנייה .ןַארַאפ זיא סע ליפיוו .ןָאיל

 לייוו ,ןגָאז וצ רעווש זיא (1948 רָאי

 -מוא ןענעז לפיוו יונעג טינ טסייוו ןעמ
 יד ןופ תוטיחש-רעלטיה יד ןיא ןעמוקעג
 עּפָארײא ןיא םיבושי עשידיי עסיורג
 -לַאב ,דנאלסורסייו ,עניארקוא ,ןליוּפ)
 ןעמ .(רעדנעל ערעדנַא ןוא רעדנעל עשיט

 "ימ 10 ייב ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טנכער
 -- .טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןדיי ןָאיל

 רעשידי רעביא קרעו עטסקיטכיװ יד

 יד, ,יפור .א .רד :ענעז קיטסיטאטס

 רעד ןופ ןדיי יד,, ,"ןדיי ןוֿפ עיגָאלאיצָאס
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 ,שטייד ןיא ןבירשעג עדייב) "טראוונגעק

 -ערבעה ןיא טצעזרעביא עטצעל סָאד ןוא

 ןוא קימָאנָאקע רַאפ ןטפירש,, יד ;(שיא

 ,(שידיי ןיא) "ָאויי, ןופ ?קיטסיטַאטס

 בקעי ;רעטעלביָאװיי יד ןיא ןעלקיטרַא

 -ַאב רעד ןופ ןעמעלבארּפ ,יקסנישטשעל

 ,(שטייד) "ןדיי ייב גנוגעװַאב-סגנורעקלעפ

 ,עיפארגָאמעד רעשידיי רָאפ רעטעלב , יד

 עשידיי, ,?קימָאנָאקע ןוא קיטסיטאטס

 קרעװ עקיזָאד יד ןופ לייט ?'קימָאנָאקע

 עשידיי ןופ קיטסיטאטס יד ןעלדנַאהַאב

 ןעלקיטרַא יד ךיוא עז --- .קימָאנָאקע
 -ור .א .רד) ?קיטסיטַאטס רעשידי,, ןגעוו

 ,ל .פָארּפ) "עיפארגָאמעד עשידיי, ,(ןיּפ

 בקעי) "?קימָאנָאקע עשידייי ,(שרעה
 "שיצארגימע עשידיי, ,(יקסנישטשעל

 ?עיצַאזינָאלָאק עשידיי, ,(שרעה .ל ,פָארּפ)

 ?עיצארעּפָאָאק עשידיי, ןוא (קנארפ ,ה)

 רעד ןופ *ןדיי, דנַאב ןט1 ןיא (קנַארפ ,ה)

 .?עידעּפָאלקיצנע רעשידיי ןעניימעגלא,

 טָאה ?עליביס,, ןעמָאנ ןטימ סעליביס
 ַא דנאלנכירג-טלַא ןיא ןפורעגנָא ןעמ

 טגָאזעגסיױרָאפ טָאה סָאװ ,האיבנ ַא יורפ

 "יביס ןבילבעג ןענעז סע -- .טפנוקוצ יד

 "עג ןבירשעג ןענעז סָאװ ,םירפס-סעל

 רעד ןופ ןדיי עדנדער-שיכירג ךרוד ןרָאװ

 רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טייצ

 94 זיב .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 עטנרעלעג לייט ;רעטעּפש רָאי טרעדנוה

 "ורחא םיבותכ, יד וצ וצ ייז ןענעכער

 "יס עשידיי 14 ןַארַאפ ןענעז סע ."םינ

 -עטעּפש יד עכלעוו ןיא ,תואובנ-סעיליב

 "ניירא ןבָאה רעביירש עכעלטסירק ער

 ןעגנונימ עכעלטסירק ערעייז טשימעג

 -סוױרַא קרַאטש טרעוװ סעיליביס יד ןיא

 סנטצעל .יירענידנצעג ןגעק ןטערטעג

 "עה ןיא גנוצעזרעביא ןַא ןענישרעד זיא

 עבַאגסױא סאנהכ םהרבא ןיא שיאערב

 ןיא .ביבא-לת ןיא "םינוצחה םירפסח ,

 -סיוא ןַא ןבעגעג ךיוא טרעוו סע רעכלעוו

 426 רודיס--סעליביס

 עשידיי יד ןגעוו גנולדנַאהּפָא עכעלריפ

 ,סעליביס

 רימ ןפור "רודיס.. ןעמָאנ ןטימ רודיס

 ןענעװַאד םוצ תוליפת ןופ גנולמַאז יד

 גנולמאז יד ;תבש ןוא געט-ןכאוו ןיא

 "םימי רַאפ תוליפת יד וצ םיטויּפ ןופ

 יד ןיא -- ."רוזחמ,, רימ ןפור םיבוט

 גנולמַאז-תוליפת יד טָאה ןטייצ ערעטלע

 !"רדס,/ רָאנ ,"רודיס; טשינ ןסייהעג

 -ַאפ זיא ז"י הנשה שאר ארמג רעד ןיא

 יד ."הליפת רדס,, קורדסיוא רעד ןַאר

 טָאה ןעמ סָאװ גנולמאז-תוליפת עטשרע

 ןופ זיא טייצ רעטצעל רעד ןיא ןענופעג

 "ָאד יד ;(800 ךרעל) ןואג יאנורטנ בר

 "עג טשינ טָאה גנולמַאז-תוליפת עקיז

 ."תוכרב האמ;,/ רָאנ ,"רודיס,; ןסייה

 ןבָאה רימ סָאװ רודיס רעטסטלע רעד

 ןופ "ןואג םרמע בר רדס,/ רעד זיא

 "עג זיא רעכלעוו ,(878 רָאי םעד ךרעל

 ןופ ןואג םרמע בר ןופ ןרָאװעג טקיש

 ןיא ןיקמורפ ךרוד ןבעגעגסױרַא ,לבב

 ךיוא ןַארַאפ זיא סע .ב"ערת םילשורי

 ,(940 ךרעל) ןואג הידעס בר ןופ רודיס ַא

 ,לארשייץרא ןיא סנטצעל ןבעגעגסױרַא

 עטלא ענעי ןיא טָאה טפיוהרעביא

 ןטלַאהעג רודה לודג רעדעי טעמכ ןטייצ

 ,רודיס ַא ןלעטשוצנעמַאזװצ גיטיונ רַאפ

 -עגנָא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו

 "וצ ענעגיא ךיוא יו תוליפת ענעמונ

 ןופ רודיס ַא ןַארַאפ זיא סע .ןבַאג

 רעבוב המלש ךרוד ןבעגעגסױרַא  י"שר

 הנשמ ןיא ם"במר רעד ;(1912 ןילרעב

 רדס; ַא טיג הלפת תוכלה ףוס הרות

 רעד זיא טנַאקַאב ;!"הנשה לכל תוליפת

 -טיוו רוזחמ ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,רודיס

 יד ןופ תואחסונ יד .,("ירטיוו, עז) יר

 טױל ךיוא טלייטעצ ךיז ןבָאה םירודיס

 :רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ םיגהנמ יד

 ,ימור חסונ ,זנכשא חסונ ,דרפס חסונ

 -פיוא ןטימ .ערעדנַא ןוא ,אינאמור חסונ

 "עגוצ ךיוא ןענעז הלבק רעד ןופ ןעמוק
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 -בק רעד ןופ תונווכ טימ םירודיס ןעמוק
 ייז ןשיװצ רעטסמירַאב רעד ןוא ,הל

 קחצי יבר) י"ראה חסונ רודיס רעד זיא
 טָאה רודיס ןכעלנייוועג םוצ -- .(אירול
 ,תורימז ןבעגעגוצ ךיוא רעטעּפש ןעמ
 ,תוכרב ענעדישרַאפ ,הדגה .,תונעשוה
 םוצ .תודמעמ ,םילהת ךיוא לָאמלייט
 ;םישוריּפ ןבירשעג ךיוא ןעמ טָאה רודיס
 ליפ ןיא טצעורעביא םיא טָאה ןעמ
 שידיי ןיא ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,ןכַארּפש
 ןעוועג זיא רעלוּפָאּפ ןוא ,ןעיורפ רַאפ
 -- .החנמ ןברק, רודיס-ןעיורפ רעד
 "עז רודיס ןופ ןבאגסיוא עכעלטפַאשנסיװ

 "בל ןויגה, רודיס ,טוהסדנאל ןענ
 גרעבסגינעק) "הכרב רוקמ,, שוריּפ ןטימ
 "לארשי תדובע רדס, ,רעב 8
 תדובע רודיס,, ץבעי ,(1868 םייהלעדער
 םירוקמ ןוא ' םישוריּפ טימ "תובבלה
 סנגָאבלע ךיוא עז .(א"פרת ןןילרעב;
 -ַאד,, טרָאװכוז עז -- ."הלפתה תודלות,
 | "ףענעוו

 "גע, שטייט ,טרָאװ שיאעמַארַא םויס
 טצונאב טרעװ ;"גנוקידנערַאפ, ,"עד
 ַא ןביירש ןקידנע סָאד ןענעכיײצַאב םוצ
 -רַאפ רעדָא ,'רפסה םויס,,) הרות רפס
 יצ ,תוינשמ אתכסמ ַא ןענרעל ןקידנע
 רעד זיא סע .ס"ש ץנַאג רעדָא ,ארמג
 םייב הדועס עכעלרעייפ ַא ןכַאמ וצ גהנמ
 טדַאל ןעמ :הרות רפס ַא ןביירש ןקידנע
 ןופ ןדעי דבכמ זיא ןעמ ןוא טסעג ןייא
 -סיוא ,טגָאזעג רעקיטכיר ,ןביירש וצ ייז
 ןופ תויתוא עטצעל יד ,טניט טימ ןליפוצ
 זיא הוצמ רעקיזָאד רעד רַאפ ןוא ,רפס
 הרות רפס עיינ יד .תובדנ רדנמ רעדעי
 ַא רעטנוא קיזומ טימ טריפעג טרעוו
 רעד וצ זמר ַא .שרדמה תיב םוצ הּפוח
 ריש שרדמ ןיא ןַארַאפ זיא טייקכעלרעייפ
 הרמגל הדועס ןישועש,, 'א הבר םירישה
 םוצ הדועס ַא טכַאמ ןעמ) "הרות לש

 ַא ךיוא זיא סע -- .הרות יד ןקידנע
 ןקידנע םייב הדועס ַא ןכַאמ וצ גהנמ
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 -ייפ רָאג ןוא ,ארמג אתכסמ ַא ןענרעל

 ןקידנערַאפ םוצ הדועס יד זיא ךעלרע
 גהנמ רעקיזָאד רעד .ס"ש ץנַאג ןענרעל
 תבש ארמג רעד ןיא טכארבעג טרעוו
 טגָאז אתכסמ ַא ןופ םויס םייב .ח"יק

 -לַּפ טימ השרד ַא םידמול יד ןופ רענייא
 ףוס םעד ןדניברַאפ וצ סנטסײמַא ,םילוּפ
 םעד טימ אתכסמ רעטקידנעעג רעד ןופ
 ַאַא ;:אתכסמ רעינ רעד ןופ בױהנָא
 םויס םייב לייוו ,"ןרדה,, ןעמ טפור השרד
 ןרדה,, טויּפ ןשיאעמַארַא םעד ןעמ טגָאז
 "יפת עסיוועג ךיוא ןוא ,"אתכסמ ךלע

 ןופ ןיז 10 יד ןופ ןעמענ יד ןוא ,תול

 ךיוא טגָאז ןעמ ןוא ,אּפּפ בר ארומא
 -ראפ ןגעק הלוגס ַא ןייז לָאז סָאד ;שידק
 ַא ןופ הדועס יד -- .ןענרעל סָאד ןסעג
 טרעװ ס"ש רעדָא אתכסמ ַא ןופ םויס

 "עד ןוא ,הוצמ תדועס ַא רַאפ טנכערַאפ
 הדועס:םויס ַאזַא ייב ןעמ טסע רעבער

 ןגעט 9 עקירעיורט יד ןיא ךיוא שיילפ
 ברע ןטסַאפ ןפרַאד סָאװ ,םירוכב ךיוא
 "וצ ןקידנערַאפ ייז ןעוו ,ןסע ןגעמ ,חסּפ
 ןופ םויס םעד רענרעל םעד טימ ןעמאז

 חרוא ךורע ןחלש עז -- .אתכסמ רעד
 א"מר ןופ תוהגה ןיא א"נקת ןמיס םייח
 ,"מר ןמיס העד הרוי ןוא

 "אק ןשידיי ןיא שדוח רעט9 רעד ןויס
 רָאי סָאד ןָא טביוה ןעמ ןעוו רעדנעל
 ןעו ,שדוח רעט3 רעד ןוא ,ירשת ןופ

 געט 20 טָאה ;ןסינ ןופ ןָא טביוה ןעמ
 יז ןוא יו ;רתסא תלגמ ןיא טנָאמרעד טרעוו
 םעד :תועובש בוט-םוי רעד זיא ןויס ןיא
 יב זיא (ןויס 'כ) ןויס ןיא גָאט ןט0
 ןופ קנעדנָא םוצ תינעת ַא ןדיי לייט
 ןופ טייצ רעד ןיא לובלב-טולב ןטשרע

 ףיוא הטיחש רעד ןופ ןוא ,םת בקעי ונבר
 .ח"ת תרזג ןיא עניארקוא ןיא ןדיי

 ---אנראוויל ןיא 1659) היקוח ,אוליס
 רבחמ ,קסוּפ ןוא בר ,(םילשורי ןיא 8

 יהעד הרוי ךורע ןחלש ףיוא "שדח ירּפ,, ןופ



 + -ץצטצסאפטפענפלַאשאז לפי"
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 -ץּפש ןוא ארמג רעד ןיא ;ןכיצ ןמיס
 ןענעז רָאלקלָאפ ןיא ןוא םירפס ןיא רעט

 ןרעוװ לייט עכלעוו ןופ ,"םינמיס., ןַארַאפ -

 לייט ןוא סנכייצ עטוג רַאפ טכארטַאב |
 טרָאװכוז עז -- .סנכייצ עטכעלש רַאפ
 ,"ןביולגרעבא ,

 ?עגָאגַאניס , טרָאװ ןטימ ענַאנַאניס
 טנכייצַאב (?גנולמַאזרַאפ,, שיכירג ןיא)

 סָאד ןענעװַאד םוצ לוש ענרעדָאמ ַא ןעמ

 ןטסײמַא ןרָאװעג טצונַאב זיא טרָאװ

 לאגוטרָאּפ ןיא עינַאּפש ןיא ןדיי יד ךרוד

 יד ןגעװ לוש ערעייז ןענעכײצַאב וצ
 תיב,, טרָאװכוז עז רעזייה-טעבעג עשידיי
 ."שרדמה

 -שי-ץרא ןשיוװצ דנַאל ןופ ןעמָאנ יניס
 ואוו ,(לזניא-בלַאה-יניס) ןטּפיגע ןוא לאר

 ,יניס רבדמ רעד ךיוא ךיז טניפעג סע

 ןופ ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי ןכלעוו ךרוד

 ליפ טרעוו ןוא ,לארשייץרא ןייק םירצמ

 עטשרע סָאד) שמוח ןיא טנָאמרעד לָאמ
 רבדמ ואב הזה םויב, ט"י תומש לָאמ
 תומש) יניס רה ,יניס גרַאב רעד ,(?יניס
 טרעהעג ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו ףיוא (ט"י
 טָאה ונבר השמ ןוא תורבדה תרשע יד

 -ָאד ןיא ךיז טניפעג ,הרות יד ןעמונעג
 קלוחמ ןענעז עטנרעלעג יד ;רבדמ ןקיז

 רבדמ ןיא ;גרַאב ןופ טרָא םעד ןגעװ
 -ָאלעגסיױא עכעלטע ןַארַאפ ןענעז יניס
 סע עכלעוו ןופ ,גרעב-ןַאקלואו ענעש

 ןוא ,רעייפ טמאלפעג לָאמַא לָאמַא טָאה

 רעד זיא ייז ןופ רענייא זַא ,טנכער ןעמ
 סע זיא עטנרעלעג לייט טיול .,יניס רה
 "וה 26 ךיוה) "ןירטעק לבעשזד, רעד
 ךיז טניפעג םיא ןבעל ןוא ,(רעטעמ טרעד
 גרַאב רעד) "הסומ לעבעשזד, גרַאב ַא
 ןַארַאפ זיא סע ןכלעוו ףיוא ,(השמ ןופ

 רעייז ַא טימ רעטסיולק רעכעלטסירק ַא
 ףיא ;קעטָאילביב רעטלַא ןוא רעכייר

 גרַאב םעד ןופ ןציּפש יד ןופ םענייא

 230 עיריס--ןמיס

 1904 רָאי םעד ןיא ןעמ טָאה ןירטעק

 -עג ןטפירשפיוא עטלַא רָאג טקעדנַא

 תיב-ףלא ןשיטימעס-בלַאה ַא ןיא ןבירש

 ןעמָאנ םעד ןענופעג טרָאד טָאה ןעמ ןוא

 רה רעד -- .("השנמ,, לייט טיול) השמ
 "ברוח, ךיוא ך"נת ןיא טסייה יניס

 יקרּפ ןיא ;ט"י 'א םיכלמ .,ז"י תומש)

 (הרות ןינק ןופ אתיירב) יו קרּפ תובא

 ןעמ טרעה גָאט ןדעי זַא ,טגָאזעג טרעוו

 "ייה רעד ןגעוו ;ברוח רה ןופ לוק תכ ַא

 ןיא ןַארַאפ ןענעז יניס רה ןופ טייקיל

 ירבד ליפ שרדמ ןוא (ט"פ תבש) ארמג
 ,הדגא

 ,"לעי, ,"הרובד, ,"קרב. עז -- ארסיטס

 ,םי ןשידנעלטימ ןפיוא לזניא עיליציס
 1,000 ייב ןַארַאפ ;עילַאטיא וצ טרעהעג

 -גייא ןָאילימ 4 ןופ לָאצ ַא ףיוא ןדיי
 ךיוא ןוא ןטייצ עטלַא יד ןיא ;רעניואוו

 "יציס ןיא ןעוועג ןענעז רעטלאלטימ ןיא
 ,אניסעמ ןיא) תולהק עשידיי עסיורג עיל

 עדנע ןיא ןוא ,(ערעדנַא ןוא אמרעלַאּפ
 "עג טרָאד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ
 ןשיװצ דיי טנזיױוט 100 רעביא טבעל
 תעב) 1402 רָאי ןיא ;םידמול ליפ ייז

 "רַאפ ןדיי יד ןענעז (עינַאּפש שורג םעד
 עז --- .עיליציס ןופ ךיוא ןרָאװעג ןבירט

 ןיא 'ב קלח "םייחהו הרותה,, ןַאמעדיג
 "יס ןופ תונקת יד ןגעוו ח"י ןויצ םעד

 ,(עיליצ

 ."םיאנק,, ,"םינוירב , עז ןיקירקיס

 ,לארשי-ץרא ןופצ וצ דנַאל ע'יריס
 עקיגנעהפאמוא ענעגיא ןַא טנייה
 ךרוד סנטסיימ טניואווַאב ,קילבופער
 ַא ןענעז עכלעוו ,רעבַארַא עשיריס

 ,רעבַארַא) רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ שימעג

 ;(ערעדנַא ןוא רעצינעפ ,רעײמַארַא עטלַא

 ףיוא ןדיי 825,000 ךרעל ךיז ןעניפעג סע
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 רעביא ןופ גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא ןַא
 ןיא סנטסיימ ןעניואוו ןדיי יד ;ןָאילימ 8
 .ערעדנא ןוא אפעלַא ,קשמד טעטש יד
 -יידַאב ַא טליּפשעג טָאה עיריס --

 ;עטכישעג רעשידיי רעד ןיא עלאר עדנט
 ןענַאטשַאב סע זיא ןטייצ-ך"נת יד ןיא
 סע .ןודיצ ןוא רוצ ,םרא רעדנעל יד ןופ
 "עג ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז
 ןופ טייצ רעד ןיא) עיריס ןיא טשרעה
 רעבירעד זיא עיריס ןוא ,(ךלמה דוד

 ַא ןיא סלַא טנכערַאפ רעטעֿפש ןרָאװעג
 לארשי:ץרא יו קילייה סָאמ רעסיוועג
 הדש הנוקה , 'ח ןיטג ארמג רעד ןיא)
 ןיא .('םילשורי יראורפב הנוקכ הירוסב
 ןיא תולהק עשידיי יד ןענעז רעטלַאלטימ
 -נָא יד ןופ ןעוועג (בלח ,קשמד) עיריס
 ןופ רעטנעצ ַא ,םוטנדיי ןיא עטסנעעזעג
 ,הלבק ןוא תודמול

 ןילבול ןיא 1561 לאוי ,שיקריס
 קסוּפ ,בר ,(ןלױּפ ,עקארק 1640 -- ןלױּפ

 טנַאקַאב ,עקָארק ןיא הבישי שאר ןוא
 רפס טּפיױה ןייז טול "ח"ב רעד, סלָא
 םירוט 4 יד ףיוא שוריּפ ַא ,"שדח תיב,
 ןעועג רבחמ ךיוא :ךורע ןחלש ןופ
 זיא סע עכלעוו ןיא ,"תובושתו תולאש,

 רעד רַאפ לאירעטַאמ ליפ ןַארַאפ ךיוא
 ןדיי ןופ רעגייטש-סנבעל ןוא עטכישעג

 רבחמ ךיוא ;טיצ רענעי ןיא ןליױּפ ןיא

 ארמג רעד וצ "ח"בה תוהגה., ןעוועג
 "יא .,םירפסיהלבק ךיוא יוו ש"אר ןוא
 יבר ןעוועג זיא סמעדייא סח"ב ןופ רענ
 ,ץכ עז -- .ז"ט ןופ רבחמ ,יולה דוד
 ןייטשטעו ;"ןילופב םידוהיה תורוקל,

 ,ץנוצ ,"םינשי תואסקנּפמ תוינומדק,
 ."קדצה ריע

 ,"הכוס, עז ךכס

 ס"וח ,נילעז םייח ,יקסמינַאלס
 ןיא 1904 -- קָאטסילאיב ןיא 1810)

 . רָאטאזירַאלוּפָאּפ ,רעטנרעלעג ,(עשראוו

 תוחילס--+עיקריס

 "לגוטרוּפב םיסונאה,,
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 -ער ,שיאערבעה ןיא ןטפַאשנסיװ ןופ
 "הריפצה,, ןופ רעדנירג ןוא רָאטקַאד
 -ַאר ןופ רָאטקעריד ,(1862 רָאי ןיא)
 רָאזנעצ ,רימָאטישז ןיא רַאנימעס-רעניב
 -ידיי רעביא עיגילער רעשיסור רעד ןופ

 -רַא לָאצ עסיורג ַא ץוחַא .םירפס עש
 רבחמ ךיוא יקסמינָאלס טָאה ,ןעלקיט
 ערבעגלַא ףיוא ?המכח ידסומ., ןעוועג

 רעביא) "טיבשד אבכוכ,, ,(1824 ענליוו) |
 ףיוא "רועישה תמכח ידוסי, ,(ןטעמָאק

 ,עירטעמָאעג ,ערבעגלַא  ,קיטעמטירַא
 "ניא ןוא ןלאיצנערעפיד ,עירטעמָאנָאגירט
 רעד רעביא "רובעה ידוסי, ,ןלארגעט
 -יצמ/,/ ,רעדנעלַאק ןשידיי ןופ עטכישעג
 ."שפנה תוא

 ןיא 1872 ןריובעג) םוחנ ,שטשולס
 "טפירש  ,רעדנזייר ,רעטנרעלעג ,(סעדא
 -עברַאטימ ,רעוט-לארשי-ץרא ,רעלעטש
 רבחמ ןעגנוטייצ עשידיי ליפ ןיא רעט
 ,"השדחה תירבעה תורפסה תורוק,, ןופ

 ןיא טקורדעג)

 ַא רעביא) "הניהכ היהד,, ,("תומושר,
 ןיא עקירפַא ןופצ ןיא ןירעשרעה עשידיי
 .תויקיניפ תובותכ ,(טרעדנוהרָאי ןט7

 -ויּפ ןוא תוליפת ןופ ןעמָאנ תוחילס
 ,"חלס,,) ןייז לתומ לָאז טָאג זַא ,םיט
 -ילס .תורבע יד (ןייז לחומ ,ןבעגרַאפ
 שאר רַאפ קיטנוז ןופ טגָאזעג ןרעוו תוח
 ןיא גָאט ןט2 ןופ ןגָאז םידרפס יד) הנשה
 זיא הנשה שאר ביוא ןוא (ןָא לולא שדוה

 ןופ ןעמ טגָאז ,קיטסניד רעדָא קיטנָאמ
 עטשרע יד .,רוּפכ םוי זיב ,רעירפ קיטנוז
 טגָאזעג רעטרע לייט ןיא ןרעוו תוחילס
 זיא ןײמעגלַא ןיא ;טכאנייב רעגייזַא 9
 ןוא ,גָאטרַאפ תוחילס ןגָאז וצ גהנמ רעד
 ןייטשפיוא, קורדסיוא רעד זיא ןופרעד
 עקיזָאד יד ןיא ץוחַא ."תוחילס וצ
 תוחילס ןעמ טגָאז ,געט-תוחילס-טּפיוה
 ןופ דוסי רעד) תינעת ןדעי ןיא ךיוא
 רַאפ רָאנ טשרעוצ ןעוועג זיא תוחילס
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 ,תבטב הרשע ,הילדג םוצ יו (םיתינעת

 העשת) זומתב רשע העבש ,תינעת-רתסא
 ברע ךיוא יוװ ,(תוניק ןעמ טגָאז באב
 ךיוא ןוא ,ןטק רוּפכ םוי וצ שדוח שאר

 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ טסַאפ ןעמ ןעוו

 -ןָאמ ןוא קיטשרענָאד ,קיטנָאמ ,ב"הב)

 -בוש ךיוא יוװ ,תוכוס ןוא חסּפ ךָאנ ,קיט
 רעד ןופ ןכָאװ:רעטניו יד :ת"ת םיב
 סָאד .(הוצת הרדס רעד זיב תומש הרדס
 טרָאװ סָאד רימ ןעניפעג לָאמ עטשרע

 "יפת עקיזָאד יד רַאפ "החילס  ירדס,
 קרפ ?אטוז והילא יבד אנת,, ןיא תול
 -ימ,,) תוחילס יד ןופ ןטסקעט לייט ;ג"כ
 ןיוש רימ ןעניפעג (ערעדנַא ןוא "הנעש

 קרּפ תינעת) ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 "חמ ןבָאה תוחילס יד ןופ םיטויּפ יד .('ב
 ,רילקה רזעלא 'ר םינטייּפ יד ןעוועג רב
 ,לוריבג ןבא המלש יבר ,םושרג ונבר

 ;ערעדנַא ןוא חקר רזעלא יבר ,י"שר

 רעדיל-גָאלק ךיוא ןטלַאהטנַא תוחילס יד
 יו ,ןדיי ףיוא תורזג ענעדישרַאפ ףיוא
 רָאי ןיא רערָאפ-ץיירק) ו"נתת תרזג

 "/זג ערעטעּפש ףיוא רַאגָאז ןוא 6
 ןיא עניארקוא ןיא תוטיחש-ןקַאזָאק) תור
 ןַאמּפיל בוט-םוי יבר ךרוד (ח"ת רָאי
 ןהכ יתבש יבר ,(בוט-םוי תופסות) רילעה
 -ילס עטשרע יד .ערעדנַא ןוא (ך"ש)

 רודיס ןיא רימ ןעניפעג גנולמַאז תוח

 "יס,, טרָאװכוז עז) ןואג םרמע בר ןופ
 טקורדעג זיא החילס עטשרע יד ,("רוד

 טלָאמעד ןופ ;1487 וניצנוש ןיא ןרָאװעג

 -נוה תוחילס ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ןָא
 -רעביא ןענעז תוחילס יד ;לָאמ רעטרעד
 ןיא ךיוא ,ןכַארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג טצעז

 4254 לאמס---ארדנמלט

 טרָאס ַא שיכירג ןיא ארדנמלס
 -נת שרדמ ןיא הדגא רעד טיול ;טערק
 ארדנמלס יד טרעװ (בשיו הרדס) אמוח

 געט 7 טנערב סָאװ רעייפ ןופ ןריובעג

 שטנעמ ַא ןעוו ןוא ,דנַאנַאכָאנ טכענ ןוא

 ארדנמלס ןופ טולב ןטימ ןָא ךיז טרימש
 יד .ןדָאש טשינ רעייפ ןייק םיא ןָאק

 יָאֹּפ ןעוועג זיא ארדנמלס ןגעוו עדנעגעל

 טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ןדיי ייב רעלוּפ

 טייצ רעײנ רעד זיב רעטלַאלטימ ןופ
 ןוא "?םידיסח רפס,, ןיא טכַארבעג טרעוו)

 ,(םירפס ערעטעּפש

 ןופ רעטסכעה רעד ,(ם"ס) לאמס
 ןיא ;למיה ןיא םיכאלמ עטכעלש עלַא

 טכַארטַאב רע טרעװ ארמג ןוא שרדמ
 סָאװ ,(ג"י תוכמ) ושע ןופ רש רעד סלַא

 רעד סלַא ךיוא ןוא ,ןדיי ףיוא גרטקמ זיא

 ;א"י הבב םירבד שרדמ) תומה ךאלמ
 "עג טרעוו ד"י רזעילא יברד יקרּפ ןיא
 ַא טשרעוצ ןעוועג זיא לאמס זַא ,טגָאז
 ןוא םיא טָאה טָאג רָאנ ,ךאלמ רעקילייה

 ,למיה ןקיליײה ןופ ןפרָאװעגּפָארַא תכ ןייז
 סלַא טכַארטַאב רע טרעוו הלבק רעד ןיא |

 ,הרז הדובע ןוא האמוט ןופ לַאװק רעד

 טשינ טעװ חישמ זַא ,טלַאה הלבק יד ןוא
 טעװ לאמס ןעוו רָאנ ןעמוק רעירפ ןענָאק |

 . ןדישרַאפ ךיוא ןענעז תוחילס יד .שידיי
 ,דרפס גהנמ) רעדנעל ןופ םיגהנמ יד טיול
 -ַאטיא גהנמ ,ןמית גהנמ ,זנכשא גהנמ

 ;ףוס םוצ "לארשיב הדובעהו הלפתה תוד

 ,"םיארונ םימי .,""תוצח;,

 ."טויּפ;;

 ףסוי ןגעו עדנעגעל יד ;טגיזַאב ןרעוו
 אנייר הליד יו ,טלייצרעד אנייר הליד
 רָאנ ,ןלאמס טגיזאב טַָאהעג ןיוש טָאה
 ,רעלעפ ןייא טכַאמעג רע טָאה ךָאנרעד
 סעּפע לאמס םענעגנַאפעג םעד ןבעגעג

 -וצ לאמס טָאה טימרעד ןוא ,ןקעמש וצ
 גהנמ ַא ןַארַאפ --- .חכ ןייז ןעמוקַאבקיר
 לאמס ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד וצ טשינ

 רעדָא ,ם"ס תובת ישאר ןיא רָאנ שוריפב |

ָ 

 ; ,"רודיס,
 װ
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 ָו

 "שה בורע,, ןיא טוהאק -- ."םימ-ךמס,! לות , תגיובלש טז =
 -עלטע טגנערב ("לאמס ,, טרָאװכוז) ?םל | ע ע .(ערעדנַא ןוא עיל

 :לאמס טרָאװ םוצ ןעגנורעלקרעד עכ  !םוחר אוהוא ,"לולא; רעטרעווכוז עז -- !
 "אמס,/ (טפיג רעטסכעה) ?ןוילע םס;;

 "אמשא,, ןשיסרעּפ ןופ ,(רעטסכעה רעד)



45 

 "יימ ערעדנַא טיול ;(דש רעטסכעה רעד)
 ,קניל ,"לאמש., טרָאװ ןופ ןעגנונ

 -ַאמ ןיא 1840) ץרּפ ,ןיקסנעלַאמס
 ןיא 1888 -- דנַאלסור ,עשטשירטסאנ

 רעלעטשטפירש רעשיאערבעה ,(ןארעמ
 -פיוא רעד רַאפ רעפמעק ,טסיצילבוּפ ןוא
 ןופ רעקיטערָאעט ,שיאערבעה ןופ גנובעל
 טנובעלפיוא רעלאנאיצַאנ רעשידיי רעד
 ליפ רע טָאה ,םותי סלַא ,טנגוי רעד ןיא
 עסיוועג ַא ןעוועג ,טרעדנַאװעג ,ןטילעג
 ;יבר רעשטיווַאבויל ןופ ףיוה ןיא טייצ
 ןייק קעװַא רעכַאנ ,תובישי ןיא טנרעלעג

 ןבירשעג 1867 ;ןכַארּפש טנרעלעג ,סעדא
 רעכַאנ :ץילמה ןיא רמאמ ןטשרע םעד
 -עג זיא רע ואוו ,ןיוו ,גַארּפ ןיא ןעוועג
 -יאערבעה רעד ןיא היגמ ןוא רעריפ ןעוו

 "עקורד רעשטייד ַא ןופ גנוליײטּפָא רעש

 םעד טעדנירגעג רע טָאה ןיוו ןיא  ,ייר

 "ףחשה , לַאנרושז-טַאנָאמ ןשיאערבעה
 "עג רע טָאה 1878 ;1884 -- 1868)

 ?טיבמה, טפירשנכָאז יד טעדנירג
 ןופ טַאגעלעד סלַא ןרָאפעג רע זיא 4

 ןופ עגאל יד ןשרָאפוצסיוא ?סנאילַא;
 "עג רע זיא 1888 ;עינעמור ןיא ןדיי

 -נעלָאמס --- .טכוזדניווש ףיוא ןברָאטש
 -טּפיוה ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה ןיקס
 טָאה טייז ןייא ןופ רחשה,, ןיא קרעוו

 רַאפ ףמַאק ַא טריפעג ''רחשח,, ןיא רע
 "אב רע טָאה קיטייצכיילג ןוא ,הלכשה
 "יסַא יד ,"הלכשה רענילרעב,, יד טפמעק
 ןגעק וליפַא קידנטערטסױרַא ,עיצאלימ
 סע, םירמאמ ענייז ןיא ;ןענָאסלדנעמ
 טעדנירגַאב רע טָאה "תעטל תע., ,"םלוע
 -ַאכ ןעלאנאיצַאנ םעד ןגעוו גנוניימ ןייז
 ענייז ןופ ;קלָאפ ןשידיי ןופ רעטקאר

 "עג עטסרעלוּפָאּפ יד ןענעז ןעגנולייצרעד
 "ובק,, ,"םייחה יכרדב העותה,, רעד ןעוו
 סיורג טַאװעג ןבָאה עכלעוו ,"רומח תר

 "וחב-הבישי ןופ ןזיירק יד ןיא גלָאפרעד
 ןוא עטיל ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןיא םיר
 םעד ןטײרּפשרַאפ וצ ןפלָאהעג ןבָאה
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 טָאה רע דיי ןשיווצ הלכשה וצ גנארד
 ,"ףנח תחמש., ,"לומגה,, ןבירשעג ךיוא
 םעד םורַא ."תירב םקנ, ,"רבשו ןואג
 יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ?רחשה,
 י -עטשטפירש עשיאערבעה עטסנעעזעגנָא
 .רד ,םולבנעיליל) טייצ רענעי ןיא רעל
 "רָאג .ל .י רעטעטשדנארב .,ןיבור המלש
 ץרּפ,, ,ןיניירב עז -- .(ערעדנַא ןוא ,ןָאד
 -ראוו) "וירפסו וייח ןיקסנעלומס השמ ןב

 -סױרַא ךיוא טָאה ןיניירב ;(1907 עש
 ןופ ווירב "םיבתכמ,, גנולמאז ַא ןבעגעג

 רעד .דניירפ ענייז וצ ןיקסנעלָאמס
 "ייצרעד ערעדנַא ייר ַא ןוא "העותה.

 ,שידיי ןיא טצעזרעביא ןענעז ןעגנול

 ןרַאדנעגעל ַא ןופ ןעמָאנ ןויטבמס
 ךָאװ עצנַאג ַא טפרַאװ רעכלעוו ,ךייט

 ןיא ןוא ,רע טור תבש ןיא ןוא רענייטש
 תרשע יד ךיז ןעניפעג ךייט טייז רענעי
 -מס, טסיה ךיט רעד .,םיטבשה
 ('טאבאס ,"תבש,/ טרָאװ ןופ) "ןויטב

 ןקיזָאד ןגעוו הדנַא יד "ןויטבנס,, ןוא

 -- ה"ס וירדהנס ןיא ןַארַאפ זיא ךייט
 רעבָא :אביקע יבר אנת ןופ ןעמָאנ ןיא
 "רַאפ ןעוועג זיא ךייט ןגעוו עדנעגעל יד
 -למ ןיא סויוואלפ) רעירפ ךָאנ טיײרּפש

 זַא ,םעד ןגעוו ;(סוינילּפ ,'ז רפס תומח

 יד ךיז ןעניפעג ןויטבמס טייז רענעי ןיא

 ימלשורי ןיא ןַארַאפ זיא ,םיטבשה תרשע

 "מס רהנמ םינפל תחא. 'י קרּפ ןירדהנס

 עדנעגעל יד טרעװ רעטעּפש ;"ןויטב

 ןינדה דדלא ןופ רוּפס םעד ןיא טכארבעג

 ןוא 'תיפי המ, תורימז-תבש יד ןיא

 רעד טנָאמרעד טרעוו "שדוק תבש םוי,

 -ישרַאפ ןבָאה ןטייצ ליפ ןיא ;ןויטבמס

 "וצוצ טוװאורּפעג רעדנזייר עשידיי ענעד

 ןעניפעג וצ ןוא ןויטבמס ךייט םוצ ןעמוק

 ראזאל ייב םיטרּפ .םיטבשה תרשע יד

 ןיא ךיוא ,"םיטבשה תרשע,, ךוב ןייז ןיא

 "מס; ךרע) טוהאק ןופ םלשה ךורע

 -דה רדלא רעטרעווכוז עז -- .("ןויטב

 ,"םיטבשה תרשע,, ,"ךשוח ירה,, ,"ינ
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 ןטייצ עטלַא יד ןיא ,(ןענעלנָא ןהכימס
 טייצ רעד ןיא רעטעּפש ןוא ינש תיב ןופ
 ייב טריפעגנייא ןעװעג זיא דומלת ןופ
 ןבעגעג טָאה םימכח רוד ןייא זַא ,ןדיי

 -רעד ןוא םימכח רוד ןטייווצ םוצ הכימס
 ןעמוקַאב ןכבָאה עכלעוו ,יד ןענעז טימ

 ןענעקסּפ וצ טקיטכערַאב ןעוועג ,הכימס
 וצ ךיא רָאנ תולאש םתס רָאנ טשינ
 עיצידַארט רעד טיול ;ןפָארטש .,ןענעסנק
 ןופ ןגיוצעג ךיז הכימס עקיזָאד יד טָאה
 השמ זיב קירוצ ןטייוצ םוצ רוד ןייא
 וצ הכימס ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,ונבר
 השמ ךמס יכ ,ד"ל םירבד) ןונ ןב עשוהי
 יד ןופ טײצ רעד ןיא ;(וילע וידי תא
 טָאה המחלמ-אבכוכירב רעד ךָאנ תורזג
 הכימס ןטָאברַאפ גנוריגער עשימיור יד
 ;ףָארטש-טיוט ןופ גנואארד רעד רעטנוא
 ,טלייצרעד דיי ןירדהנס ארמג יד רעבָא
 טייצ רענעי טָאה אבב ןב הדוהי יבר זַא
 ,ריאמ יבר םיאנת 8 ןעוועג ךמוס ָאי

 יד ןעו םעד ןגעװ .עומש ןב רזעלא

 ןַארַאפ ןענעז ןרָאװעג לטב זיא הכימס
 ינָא טרעו סע .ןעגנוניימ ענעדישרַאפ
 "וצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד זַא ,ןעמונעג
 עז) תואישנ יד ןפַאשּפָא ןטימ ןעמאז
 .טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא (?אישנ;, טרָאװכוז

 םינבר עּפורג ַא ןבָאה 1838 רָאי ןיא ---
 יבר טימ ,תפצ ןיא ,לארשי-ץרא ןיא
 יד טיײנַאב ץיּפש רעד ןיא בריב בקעי
 -ַאב ןבָאה סָאװ יד ןשיװצ ןוא -הכימס
 ףסוי יבר ןעװעג ןענעז הכימס ןעמוק
 השמ יבר .(ךורע ןחלש ןופ רבחמ) וראק
 -ימס רעד ןגעק :ערעדנַא ןוא ינארט יד
 ףרַאש ןטערטעגסױרַא .זיא גנואיינַאב-הכ

 ,ח"בלר רעד ,('ביבח. עז) ביבח ןב יול
 ַא םעד םורא ןענַאטשטנַא זיא סע ןוא
 תובושת יד ןיא םיטרּפ) הקולחמ עפרַאש
 זיא גנואיינַאב:הכימס יד ;(ח"בלרהמ
 ןעמָאנ ןטימ --- .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא
 ןבעג סָאד טנייה ךיוא ןעמ טפור הכימס

 438 הנס--חכימס

 ;בר ַא ןרעו וצ ןדמל ַא וצ טכער סָאד

 יד טימ הכימס יד טשינ זיא סָאד רעבָא

 -- ,ןטייצ עטלַא יד ןופ טכער עטיירב

 -אפ זיא הכימס ןופ עטכישעג רעד ןגעוו

 טּפשמ , ןייטשנרָאב לאיחי םייח ןופ ןאו
 -וקתה,, ךובלמאז ןיא "היתורוקו הכימסה

 ."הפ

 רעשיסרעּפ רעד ,ינורמוש ַא טלבנס
 ןופ טייצ רעד ןיא ןורמוש ןיא רָאנרעוװָאג

 ןיא ?'ינורוחה,, ןסייהעג ;הימחנו ארזע
 טָאה רע יװ ,טלייצרעד טרעוו הימחנ רפס

 יד ןעיוב וצ ןדיי יד ןרעטש טלָאװעג

 -ידיי יד ןופ רענייא ;םילשורי ןופ ןרעיומ
 לודג ןהכ ןופ לקינייא ,השנמ ,טינהכ עש
 "ןס טימ טַאהעג הנותח טָאה ,בושילא

 "רַאפ רעבירעד זיא רע ,רעטכָאט סטלב

 טָאה רע ןוא ,םילשורי ןופ ןרָאװעג ןבירט
 רה ןפיא שדקמה תיב ַא טעדנירגעג

 ,"םינורמוש, עז --- .םיזירג !
 / יבר ןוא יסוי יבר ,ןועמש יבר ,הדוהי יבר

 סָאד טלַאה סָאװ ,םעד ןופ ןעמָאנ ק 119 |
 דניק סָאד ןטלַאה סָאד :תירב םוצ דניק

 ןופ זיא טרָאװ סָאד ?תואקדנס;/ טסייה }

 רעד ;(רעייטשרָאפ) "סוקידניס,, ןשיכירג

 טשטייט ("ךדנס;; ךרע) ?םלשה ךורע

 ,?סאנקעטניס, ןשיכירג ןופ טרָאװ סָאד
 יד ןיא ןיוש טכארבעג טרעוװ טרָאװ סָאד
 לכ,, קוסּפ ןפיוא םילהת שרדמ) םישרדמ
 ןיא ,ה"ל םילהת , "הנרמאת יתומצע
 טגעלפ תואקדנס סָאד ,(ג"כשת "טוקלי,
 רעד ןופ בר םוצ ןרעהעג ךעלנייוועג

 ."הלימ,, טרָאװכוז עז --- .טָאטש

 תומש ןיא ;םיוב-ןרָאד רעניילק .ַא הנס

 טָאה השמ ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעװ 'ג  יבר םילשורי ןיא בר רעקיטלָאמעד רעד
 ורתי רעווש ןייז ןופ ןסּפעש יד טעשַאּפעג | .

 הנס ַא יװ ןעזעג רע טָאה רבדמ רעד ןיא
 -רַאפ טשינ טרעו ןוא רעייפ ןיא טנערב
 ,הנס םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ;טנערב
 טָאג יו טרעהעג רע טָאה טלָאמעד ןוא

 -ענסורַא ןייג לָאז רע זַא ,םיא וצ טגָאז
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 ג"ל םירבד ןיא ;םירצמ ןופ ןדיי יד ןעמ

 ."הנס ינכש,, קורדסיוא םעד רימ ןעניפעג

 ןשידיי ןטסכעה ןופ ןעמָאנ ןיררהנס
 -עטעּפש רעד ןיא םילשורי ןיא טכירעג
 סָאד ןשדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רער
 -ירדעניס,, ןשיכירג ןופ טמַאטש טרָאװ

 -מאזראפ יד, שטייט רעד זיא סָאװ ,"ןא
 טרָאװ סָאד ?עטסעטלע יד ןופ גנול
 ןוא הנשמ ןיא טפָא רעייז רימ ןפערט
 (ערעדנַא ןוא ןירדהנס אתכסמ יד) ארמג
 רפס תוינומדק) סויוואלפ ייב ךיוא ןוא
 זַא ,טגָאז 'א ןירדהנס הנשמ יד ,(ד"י
 הלודג ןירדהנס,/ ַא ןרָאװעג ןענעז סע

 -ןס,, ַא ןוא .רעדילגטימ 71 ןופ (עסיורג)
 "ילגטימ 23 ןופ (עניילק) "הנטק ןירדה

 ןסעזעג-זיא הלודג ןירדהנס יד .רעד

 םייב ,תיזגה תכשל רעד ןיא ,םילשורי ןיא
 "עג ןענעז טכער עריא ןוא ,שדקמה תיב
 טרידיצעד טָאה יז :עטיירב רעייז ןעוו
 ןטּפשמ ,המחלמ ןיא ןטערטסױרַא ןגעוו

 ןירדהנס יד .ערעדנַא ןוא טבש ןצנַאג ַא

 -נעצ עטסערג יד ןיא ןעוועג זיא הנטק
 -עג טָאה יז ןוא ,טעטש-ץניווארּפ עלארט
 ןלייטרוא-טיוט ןבעגוצסױרַא טכער טַאה

 זַא ,טגָאז 'ח קרּפ ןירדהנס אתפסות יד
 הלודג ןירדהנס רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 טרָאװכוז עז) אישנ רעד ןעוװעג זיא
 -עג טרעוו ז"י ןירדהנס ןיא ;(?אישנ.
 םיעבש) רעדילגטימ 71 יד זַא ,טגָאז
 "עג ןבָאה ןירדהנס יד ןופ (םינקז דחאו
 "ידיי ןיא רָאנ טשינ טנרעלעג ןייז טזומ
 "ומיל ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,ןכאז עש
 70) ןכארּפש עדמערפ ןענעק .,םיד
 ארמג יד .ףושכ ,(ןושל םיעבש ,ןכארּפש

 ןירדהנס יד זַא ,טגָאז א"ל הנשה שאר
 תיב ןט2 ןופ ןברח םעד רַאפ ןענעז

 "-גה תכשל ןופ טשרעוצ רעבירַא שדקמה
 (שדקמה תיב םייב טרָא) תוינח וצ תיז
 ןופ ,םילשורי טָאטש רעד זיא טרָאד ןופ
 ןיא קעװַא ןברח םייב יז זיא םילשורי
 ,אשוא ןייק הנבי ןופ ,הנבי טָאטש רעד

 240 ןירדהנס

 הנבי ןופ ,הנבי ןייק קירוצ אשוא ןופ

 םערפש ןייק טרָאד ןופ ,אשוא ןייק רעדיוו

 תיב ןייק טרָאד ןופ ,(הפיח ןבעל טרָא)

 "וצ ןוא ,ירופצ ןייק טרָאד ןופ ,םירעש

 -עג לטב זיא יז ואוו ,הירבט ןייק טצעל

 ןופ גנופַאשּפָא רעד טימ ןעמאזוצ ןרָאװ

 -ימ רערעדנַא ןַא טיול .תואישנ רעד

 ("ןירדהנס הלטבשמ, ח"מ הטוס) גנונ

 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ןירדהנס יד זיא

 טייו טשינ -- .ינש תיב ןברח ןטימ

 הרעמ ַא ףיוא ןָא ןעמ טזייוו םילשורי ןופ

 יד ןעוװעג ןבָאה ןלָאז סע ואוו ,(לייה)

 טָאה ןָאעלָאּפַאנ -- .ןירדהנס ןופ םירבק

 ןייק ןפורעגפיונוצ 1806 רעבָאטקָא ןט6

 "עג ןוא ץנערעפנָאק :םינבר ַא זירַאּפ
 ןירדהנס יד קירוצ ןעיינַאב טווװאורּפ

 "יד לייט ןערעדנע ןענָאק ןלָאז עכלעוו

 רעד :;עיגילער רעשידיא רעד ןופ םינ

 רעד ןעוועג זיא ןירדהנס ןופ טנעדיזערּפ
 יד ,םייהצניז דוד 'ר ,בר רעגרובסארטש

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא גנוציז עטשרע

 טָאה םעד ןגעוו) 1807 רַָאורבעפ ןט9
 לרפס ַא ןבעגעגסיױרַא טלָאמעד ןעמ

 טָאה ןירדהנס יד .,('םירשי תליפת;;

 םעד ןגעוו -- .טריטסיזקע גנַאל טשינ

 "עג ןוא ןצנעטעפמָאק ןוא ןלעטשנעמַאזוצ

 רעטלַא רעד ןיא ןירדהנס ןופ עטכיש
 -סגנונימ עסיורג ַא ןַארַאפ זיא טייצ
 עטנרעלעג יד ןשיװצ טייקנדישרַאפ
 שטייד ןייז ןיא רעלכיב .רעקירָאטסיה
 יד זַא ,טלַאה "םוירדהנס סָאד,, קרעוו

 רעד ןיא ןירדהנס ןופ ןעגנוביײרשַאב
 ןעועג טשינ ןענעז ארמג ןוא הנשמ
 ,ןירדהנס רעמילשורי ןיא טכעלקריוורַאפ
 רעד ןעוועג זיא אישנ רעד טשינ זַא ןוא
 ךיוא עז .לודג ןהכ רעד רָאנ ,רעציזרָאפ
 װעשטידרעב) "ןירדהנס, ןאמפייר
 ןיא) "?םינושארה תורוד,, יולה עז ;(8
 ,(ינש תיב ןופ דנַאב

 רדס ןיא תוינשמ אתכסמ ןירדהנס
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 אתפסות ךיוא טָאה ,םיקרּפ 11 ,ןיקיזנ
 ,ימלשורי ןוא ילבב ארמג ןוא (םיקרּפ 14)
 "עג ןשידיי ןופ םינינע יד טלדנַאהַאב

 ןופ ץנעטעּפמָאק ,לעטשנעמַאזוצ-טכיר

 -רַאפסיוא .,תודע ,ןטכירעג ענעדישרַאפ
 ןוא ,טקעדָאק-ףארטש ,רודעצארּפ-סגנוש
 ,אבה םלוע ןגעוו זיא קרּפ רעטצעל רעד

 תוכמ ןוא ןירדהנס זיא לייט טיול --
 ,אתכסמ ןייא ןעוועג

 681 --- 705) רושא ןופ ךלמ בירחנס
 ;גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ

 ײמרַא ןַא טימ טרישראמ 701 רָאי ןיא
 "שורי טרעגַאלַאב ןוא לארשי-ץרא ףיוא
 ךלמ היקזח ןופ טפאשרעה רעד תעב םיל

 ןוא ט"י 'ב םיכלמ רפס רעד :;הדוהי

 טָאה ךאלמ ַא זַא ,טלייצרעד ז"ל היעשי
 -ייב ײמרַא-רושא רעד ןיא טעגרהעגסיוא

 טָאה בירחנס ןוא ,ןַאמ טנזיוט 180 טכַאנ
 "ייז ואוו ,רושא ןייק ןרעקקירוצ טזומעג

 -- .טרעדרַאמרעד םיא ןבָאה ןיז ייווצ ענ

 ,"היקזח., עז

 -ערג יד ןופ רענייא בר ,ןואנ הידעס
 רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטס
 "וס ןיא הבישי רעד ןיא ןואג ,עטכישעג
 שרפמ .ףָאזָאליפ ,קסוּפ ,לבב ןיא אר
 ןרָאװעג ןריובעג זיא הידעס בר ;ך"נתה

 ןיא (892) ב"נרת םיפלא 'ד ןסינ ז"ט
 רָאי 10 טימ גנוניימ ןייא טיול) םירצמ
 ןיא ארוס ןיא ןברָאטשעג ןוא (רעירפ
 טָאה ןעמ ;(942) ב"שת רייא ו"כ לבב

 ישאר ןיא ?"ימויפ לא, ךיוא ןפורעג םיא
 בר) ג"סר ןבירשעג רע טרעװ תובת
 זיא ןרָאיטנגוי ענייז ןופ .(ןואג הידעס
 ,רָאנ טסייו ןעמ :טנַאקַאב קיניײװ זנוא
 יעג רע טָאה רָאי 20 קידנעייז טלַא זַא

 -ייז טלַא ןוא ,"ןורגאה,, רפס םעד ןבירש

 רפס ַא ןבירשעג רע טָאה רָאי 22 גידנע

 ןיא ;(םיארק) רעמיאַארַאק יד  ןגעק
 טצעזַאב ךיז רע טָאה (915) רָאי ןבלעז

 -עג רע טָאה טרָאד :לארשייץרא ןיא

 282 . ןואג הידעס--בירחנס

 ןרָאװעג טמיראב זיא ןוא רָאי 18 טניואוו
 ןשידיי ןגעוו רובח ןייז ךרוד ןדמל סלַא
 ןב ןגעק ?םידעומה רפס,, ראדנעלַאק

 םיא ןעמ טָאה 9928 רָאי ןיא .ריאמ

 ןיא (הבישי שאר) ןואג סלַא ןעמונעגפיוא
 ןיא ,לבב ןיא הבישי רעטסערג רעד
 יד זיא ןואג הידעס בר קנַאד ַא .ארוס
 9 ןיא ,טמירַאב רעמכאנ ןרָאװעג הבישי

 -חמ ַא ןכארבעגסיוא ויא רעטעּפש רָאי
 שיר םעד ןוא הידעס בר ןשיװצ הקול
 -גגעק ךיז טָאה ןעמ ;יאכז ןב דוד אתולג
 טָאה יאכז ןב ;םרח ןיא טגיילעג קיטייז

 ,גנוריגער רעד ייב טכַאמ רעמ טַאהעג
 -ַאב ךיז טזוומעג טָאה הידעס בר ןוא
 -וקעג זיא 987 רָאי ןיא .רָאי 7 ןטלַאה

 יד רעבָא ;יײז ןשיוצ םולש ַא וצ ןעמ

 -עג טכעלש םיא ףױא טָאה הקולחמ
 ןיא ,רעטעּפש רָאי 8 ןיא ןוא ,טקריוו
 -עג הידעס בר זיא רָאי 20 ןופ רעטלע

 טנעמוקָאד ַא טבייוש סע יװ ,ןברָאטש
 "הרוחש הרמ ךותמ,, ,טייצ רענעי ןופ

 -עג זיא הידעס בר םגה -- .טרעטיברַאפ
 ,טייהרעגנוי קיסעמסינטלעהרַאפ ןברָאטש
 ליפ טָאה ןוא ,רָאי 80 ןופ רעטלע ןיא
 ַא ןעוועג טיקיטעט ןייז זיא ,ןטילעג
 רע .עכייר רעייז ַא ןוא עקיטרַאנדישרַאפ
 ךיוא ךילגעמ) ך"נת טצעזרעביא טָאה

 ןבירשעג ןוא שיבַארַא ףיוא (תוינשמ
 "ַאב טנייה ךיוא ןרעוו עכלעוו ,םישוריפ

 טָאה רע ;עכעלטפַאשנסיו רַאפ טכארט
 (הכלה) "תושוריה רפס, םעד ןבירשעג

 ןגעק) "םידעומה רפס,; ;שיבַארַא ףיוא
 -יס, :קודקד ףיוא "ןורגא,, ;(ריאמ ןב
 שוריּפ ;'םיטויּפ ,, ;(תוליפתה רדס) "רוד

 ןנע ןגעק רפס ;"הריצי, רפס םעד ףיוא

 -קעס-רעמיאַָארַאק רעד ןופ רעדנירג םעד
 רעבָא .(יאכז ןב ןגעק) ?יולגה רפס,, ;עט
 רפס-טּפױה ןייז זיא ןטסטמירַאבמַא
 -ַארַא ןיא ןבירשעג ) "תועדו תונומא.
 ךרוד שיאערבעה ןיא טצעזרעביא ,שיב
 טעמכ טָאה רע .(ןובת ןבא הדוהי יבר
 "עג רעטלַאלטימ ןיא רעטשרע רעד
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 -נירגַאב עשיפָאזָאליפ יד ןבעג טוװאורּפ

 רעשידי רעד ןופ תודוסי יד ןופ גנוד

 טשינ זיא יז זַא ,ןזייוופיוא ןוא עיגילער

 -נַא ןיא עיפָאזָאליפ רעד וצ הריתס ןיא

 -ידיי ערעטעּפש עלַא ,ןטפַאשנסיוו ערעד

 ןב םהרבא יבר) ןפָאזָאליפ עזעיגילער עש

 יײחב ונבר ,רעטשרע רעד ד"באר דוד

 ,ארזע ןבא רעד ,"תובבלה תובוח;

 -גייא ןייז רעטנוא ןעוועג ןענעז (ם"במר

 רעד זיא רע זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .,סולפ

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןופ רעדנירג

 -עכער טשינ לָאז ןעמ ביוא) עיפָאזָאליפ

 -לע יד ןופ עירדנאסקעלַא ןופ ןָאליפ ןענ

 -עּפש ןופ ץאמאקָאמלַא ןוא ,ןטייצ ערעט

 טלעטשעגקעװַא טָאה הידעס בר .,(רעט
 :הנומא רעשידי רעד ןופ םירקע יד
 (טָאג ןופ ץנעטסיזקע יד) םשה תואיצמ

 -ירב ,(רענייא זיא טָאג זַא) םשה תודחא
 ןפַאשַאב זיא טלעװ יד זַא) םלועה תא
 זַא ןוא ,טשינרָאג ןופ ,ןיאמ שי ןרָאװעג
 ,(ןָא קיביײא ןופ טשינ טריטסיזקע יז

 "שנ ןופ ץנעטסיזקע יד) שפנה תואיצמ
 טָאג האובנ ןוא םימשה ןמ הרות ,(המ
 טָאג ןוא למיה ןופ הרות יד ןבעגעג טָאה
 -יבנ יד ךרוד טרָאװ ןייז טקישעג טָאה
 טָאה שטנעמ רעד( תישפח הריחב ,(םיא
 גנוניולאב) שנועו רכש ,(ןליוו ןעיירפ ַא
 -אב ןוא ,תווצמ רַאפ טלעו רענעי ףיוא
 -ָאליפ יד וצ .(תורבע רַאפ גנופָארטש

 ױזַא ןוא םשה תואיצמ) םירקע עשיפָאז
 "אב ןואג הידעס בר טגנערב (רעטייוו
 -עג טָאה רע .עיפָאזָאליפ רעד ןופ ןזייוו
 ןייז ןיא סולפנייא ןסיורג ַא ךיוא טָאה

 ןגעק ןוא רעמיאַארַאק יד ןגעק ףמַאק
 -בוז עז) יכלבה יויח רעקנעדיירפ םעד
 בר ןופ ןבעל ןגעוו --- ,("יויח., טרָאװ
 ןוז ןייז ןופ ווירב ַא ןַארַאפ זיא הידעס
 ןיא טורפאש יאדסח יבר וצ אסוד בר
 "הלבקה רדס,; ןיא טגנערבעג) עינַאּפש

 (תרגא) ווירב ןיא ךיוא יו ,(ד"באר ןופ
 עכעלטנירג ַא -- .ןואג ארירש בר ןופ

 24 עטניגַאוטּפעס---לעומעס

 -עג טָאה הידעס בר ןגעוװ גנולדנַאהּפָא
 בר תודלות,, ןייז ןיא טרָאּפָאּפאר ןבירש
 םוצ ןעגנוקרעמַאב יד ןיא) "ןואג הידעס
 עבַאגסיױא עקידנעטשלופ טעמכ ַא ;(ףוס

 ןענישרעד זיא םירפס סהידעס בר ןופ
 -גערעד ךרוד 1899 -- 1893 זירַאּפ ןיא
 -ילנייא טימ רעלימ ןוא רעכַאב ,גרוב
 ךיא עז -- .ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנוט
 יד קלח "וישרודו רוד רוד,, סייוו

 -עג) דרָאל ,טרעברעה לעומעס
 -ָאּפ רעשילגנע ,(דנאלגנע ןיא 1870 ןריוב
 -טע ןעועג ,לארעביל ,רעריפ רעשיטיל

 ןיא ,דנאלגנע ןיא רעטסינימ לָאמ עכעל
 רעטשרע ןעוועג 1998 -- 1920 ןרָאי יד
 -שי-ץרא ןיא רַאסימָאק-ךיוה רעשילגנע

 זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא .(ןוילעה ביצנ) לאר
 למרכה רה ןפיוא לַאטרַאװק רעד ןַארַאפ
 ,"לאומש תזוחא,

 רעד ןופ ןעמָאנ ,(70) עטנינַאוטּפעס
 ןיא ך"נת ןופ גנוצעזרעביא רעטסטלע
 ריא טפור ןעמ :;ךַארּפש רעשיכירג רעד
 טמַאטש ןעמָאנ רעד ;'םיעבשה םוגרת;,
 טכארבעג טרעוו סָאװ ,עדנעגעל רעד ןופ

 וַא ,?סאעטסירַא ןופ ווירב,, םעד ןיא
 סואעמָאלָאטּפ גינעק רעשיטּפיגע רעד
 ןרָאיא יד ןיא) רעט2 רעד סופלעדאליפ
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 247--85
 792 ךיז וצ ןדאלעגנייא טָאה (גנונעכער
 יז ןוא לארשייץרא ןופ םימכח עשידיי
 -ירג ףיוא ך"נת םעד טצעזרעביא ןבָאה
 יד ןעוװעג טלָאמעד זיא סָאװ ,שיכ
 רעד ןוא ץנעגילעטניא רעד ןופ ךארּפש
 רעד .ןטּפיגע ןיא עיטסאניד רעדנשרעה

 רעד ןיא טכארבעג ךיוא טרעוו רוּפס
 עדנעגעל רעד ןיא ,ט הליגמ ארמג
 יד ןופ רעדעי זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו

 רעדנוזַאב ַא ןיא ןסעזעג זיא םינקז
 סָאװ ,סנ ַא ןעועג זיא סע ןוא רעמיצ
 רעד .ךיילג טצעזרעביא עלַא ןבָאה ייז
 ןופ רעכיז טמָאטש סַאעטסירַא ןופ ווירב
 "נוהרָאי ןט1 ןופ ,טייֵצ רערעטעּפש ָא
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 -אוטּפעס רעד טגנַאלַאבנַא סָאװ ;טרעד

 ןזיוַאב רעשרָאפ ליפ ךרוד זיא עטניג
 זַא ,(ליטס-ךארּפש םעד טיול) ןרָאװעג
 -עדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא יז

 -ַאטּפעס רעד ןיא ןענעז סע ;ןטייצ ענ

 ןעמיטש עכלעוו ,רעטרעוו ןַארַאפ עטניג

 טסקעט ןשיאערבעה רעזנוא טיִמ טשינ
 טָאה עטניגַאטּפעס יד .ך"נת ןופ

 רַאפ גנוטיידַאב עסורג רעייז ַא טַאהעג

 "עה יד ןופ גנולקיװטנַא רעקיטסייג רעד

 ןיא ייס ןטּפיגע ןיא ייס ןדיי עטריזינעל

 ןופ .("םזינעלעה; עז) רעדנעל ערעדנַא

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא עטניגַאוטּפעס רעד
 רעביא-ך"נת עשינײטַאל-ךעלטסירק יד

 עטניגַאוטּפעס יד ;?אטאגלואוו, גנוצעז
 עשידיי-טשינ יד טכַאמעג טנַאקַאב טָאה

 ןוא עיגילער רעשידיי רעד טימ טלעוו

 "וטּפעס רעד ןגעוו ,ןעגנואיושנַא עשידיי

 "יב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עטניגַא

 "ינורדנטכלאה ןוליפ,, ןייטש עז -- .רעכ

 "הודו רוד רוד, סייוו ,(ז"צרת עשראוו)

 תדיח ןורתפל,, אקנימאק ,'א קלח ,ויש

 חרזמ,, ןיא "םיעבשה םוגרתב תואחסונה

 ,(ט"פרת) ברעמו

 ."עיװאלסָאגי, עז עיברעס

 -- 1479 ךרעל) הידבוע ,ונרופס
 ןיא רָאטקָאד ןוא הרות ןופ שרפמ ,(0

 "על רעד ךיוא ןעוועג זיא רע ;עילַאטיא

 "וה ןטנרעלעג ןופ שיאערבעה רַאפ רער

 הרות ףיוא שוריּפ ןייז ;ןילכייר טסינַאמ

 "וצ ךיוא לָאמ ליפ ןרָאװעג טקורדעג זיא

 ךיוא טָאה רע ;םישמוח יד טימ ןעמַאז

 "ישה ריש ףיוא שוריּפ ַא ןעוועג רבחמ

 ןוא קוקבח .הנוי ,םילהת ,תלהק ,םיר

 רוא, רפס ןייז ךיוא זיא קיטכיוו .הירכז

 -רעמַאב עשיפָאזָאליּפ עשיטירק ,"םימע

 ןיא טצעזרעביא סָאד טָאה רע ;ןעגנוק

 ףיוא שוריּפ ַא םיא ןופ ןַארַאפ ,ןיטַאל

 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ךיוא ;תובא יקרּפ

 - (די םתַכ ןיא) תושרד ,קודקד ,קיטאמעטאמ

 26 הדיפס---עיברעס

 -- עטיל ןיא 1829) יולה בקעי ,ריּפס
 יד ןיא רעדנזיר ;(םילשורי ןיא 9

 רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא :רעדנעל-חרזמ
 ןיק רעטָאפ ןייז טימ ןעמוקעג רע זיא
 ןרָאפעג רע זיא 1858 ןיא ;לארשי-ץרא
 טלעג ןעלמאז וצ טַאגעלעד) ר"דש סלַא
 -געל-חרזמ עטייוו ןיא ("ןנברד אחילש,,
 טָאה רע .ןדי-לארשי:ץרא רַאפ רעד
 -ןיא ,ןמית ,ןטּפיגע ץנַאג טזיירעגכרוד
 -עמוא ןוא ,עילארטסיוא ןוא עניכ ,עיד

 רע טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ואו ,םוט
 "גמ יד ,ןבעל עשידיי סָאד טשרָאפעגסיױא
 סָאד ןוא ,רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ,םיגה
 "ריּפס ןבא;, ךוב ןייז ןיא ןבירשַאב ץלַא

 רעד ךרוד טקורדעגג רעדנעב 2 ןיא
 ץנימ ,1866 קיל) "םימדרנ יציקמ,

4), 

 ג"כ ארקיו שמוח ןיא ,(ןלייצ הריפס
 תרחממ ,/ לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו

 ןופ ,תבש ןופ סנגרָאמוצ ןופ ,"תבשה
 םעד ,רמוע םעד טגנערב ןעמ ןעוו גָאט
 ןלײצּפָא ,האובת רעטשרע רעד ןופ ןברק

 םעד ןכַאמ ךָאנרעד ןוא ,ןכָאװ עצנַאג 7
 עיצידארט עשידיי יד .תועובש בוט-םוי
 ןעמ טנימ "תבשה תרחממ,, טשטייט
 "חסּפ בוט-םוי גָאט ןט1 ןופ סנגרָאמוצ,
 עטקעס רעטלַא רעד וצ ץַאזנגעק ןיא)
 סָאד זא טשטייטעג ןבָאה סָאװ םיקודצ
 ןופ ךָאװ רעד ןיא קיטנוז ןופ ןעמ טניימ
 ןופרעד ;ה"ס תוחנמ ארמג עז ;חסּפ

 ןופ טכַאנײב ןדעי ןלייצ וצ הוצמ יד זיא
 געט 49  ןָא חסּפ טכַאנ רעטייווצ רעד
 סָאד :תועובש ברע ןופ טכַאנ רעד זיב
 ןוא ,"הריפס,, ןעמ טפור ןלייצ עקיזָאד
 יגעט-הריפס ןסייה געט 49 עקיזָאד יד
 טמוק ןלייצ סָאד .הריפס םתס ךיוא ןוא

 תריפס לע הכרב ַא טכַאמ ןעמ  :רָאפ

 טכַאנ עטשרע יד טגָאז ןעמ ןוא "רמועה

 טניה, טסײה סָאד ,"דחא םוי םויה ,

 סנגרָאמוצ רמוע םוצ גָאט ןייא זיא

 יִנָׁשֹי ,"דחא םוי; טַאטשנַא ןעמ טגָאז



287 

 -לש , סנגרָאמרעביא ,(געט  ייווצ) םימי
 זיא סע ןעו .רדסכ ױזַא ןוא "םימי הש
 םהש םימי העבש, ןעמ טגָאז ךָאװ ַא
 ןייא ןענעז סָאװ ,געט 7) "דחא עובש
 יד ייס ןעמ טלייצ ,רדסכ ױזַא ןוא (ךָאװ

 טימ -- .(ו"ס תוחנמ) ןכָאװ יד ייס געט
 עסיוועג ןדנוברַאפ ןענעז געט-הריפס יד

 -רעיורט עסיוועג ַא זיא סע .םיגהנמ
 "ותח ןייק רָאפ טשינ ןעמוק סע טייצ
 -סיוא ןַא ןּפָא טשינ ךיז טרעש ןעמ ,תונ
 טכַאמ ןעמ ןעוו ,רמועב ג"ל זיא סםָאנ
 .ּפָא ָאי ךיז טרעש ןעמ ןוא תונותח ָאי
 "יורט ןקיזָאד םעד רַאפ גנורעלקרעד יד
 -יימ לייט טול .ענעדישרַאפ ןענעז רע
 ןברָאטשעג ןענעז טלָאמעד לייוו ,ןעגנונ
 אביקע יבר ןופ םידימלת טנזיוט 24 יד
 ןוא (ב"ס תומבי ארמג ןיא טנָאמרעד)
 גנושרָאפ עשירָאטסיה ענרעדָאמ יד

 טימ תוכיש ַא טָאה סָאד זַא ,טניימ

 ןַא טיול .ַאבכוכ רב ןופ המחלמ רעד

 ןופ סָאד טמַאטש  גנוניימ רערעדנַא
 -ץיירק יד ןופ רעטלאלטימ ןיא תורזג
 -- .(רעטעּפש ןוא ו"נתת תרזג) רערָאפ
 הריפס ןלייצ סָאד טדניבראפ הלבק יד

 רעד ןופ תוריפס רשע יד טימ ןעמאזוצ
 ןדעי טכַארטַאב םילבוקמ יד ןוא ,הלבק
 לעטשנעמַאװצ ַא סלַא הריפס ןופ גָאט
 גָאט רעטשרע רעד ,תוריפס ייווצ ןופ
 עז -- .רעטייוו ױזַא ןוא "דסחבש דסח.

 ."ימועב ג"ל,, טרָאװכוז

 ."הלבק. עז תוריפס

 1817) ןנחלא קחצי ,רַאטקעּפס
 ,קסוּפ ןוא בר ,(ענווָאק ןיא 1896 --
 -עד) ענווָאק ןיא בר 1864 ןופ ,רעוט-ללכ
 ןופ טָאטש-טּפיױה טנייה ,דנַאלסור טלָאמ
 יד טעדנירגעג ךיוא טָאה רע ואוו ,(עטיל
 "אש םירפס ןופ רבחמ :;הבישִי רענוװָאק
 לחנ; ,"קחצי ראב, תובושתו תול
 זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא ;קחצי ןיע ,"קחצי
 -יסקָאדָאטרָא רעד קרָאי-וינ ןיא ןַארַאפ

 248 הרות רפס --תוריפס

 קחצי יבר תבישי,, רַאנימעס-םינבר רעש

 ."ןנחלא

 טָאה רפס ןעמָאנ ןטימ םירפס ,רפס
 -ַאב טייצ:ך"נת רעד ןיא לָאמַא ןעמ
 -עג ןדעי ,ךַאז ענעבירשעג עדעי טנכייצ

 רעביירש רעד ןוא טנעמָאקָאד םענעבירש
 -עג טָאה טג ַא ;"רפוס,, ןסייהעג טָאה
 םירבד שמוח) "תותירכ רפס,, ןסייה

 טָאה טנעמוקָאד-ספיוקרַאפ רעד ;(ד"כ
 (ב"ל הימרי) "הנקמה רפס,, ןסייהעג

 -עג ַא ןסייהעג ךיוא טָאה רפס רעבָא
 םירפס תושע, ב"י תלהק) ךוב ןבירש
 ןעמ טָאה רעטעּפש .("ץק ןיא הברה

 ןפורעגנָא ("םירפס,, לָאצרעמ) רפס טימ
 טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא .רעכיב
 ןשיוצ דישרעטנוא ןַא טכַאמעג ןעמ
 ןופ ךוב ַא טנכײצַאב טָאה סָאװ ,"רפס.;,

 סָאװ "ךוב,, ןוא ,טלַאהניא ןזעיגילער
 ןכעלטלעוו ןופ ךוב ַא טנכיײצַאב טָאה

 -אנוקניא,, רעטרעווכוז עז --- .טלַאהניא
 ,?קטָאילביב , ,"עיפארגָאילביב,, ,"ןלעב |

 ,"הליגמ,, ,"המדקה,, ,"קורד;,

 ."הרות רפס;,

 ,""רפוס ,;

 -ײצַאב ןעמָאנ םעד טימ הרות רפס
 ףיױא ןבירשעג םישמוח 8 יד ןעמ טנכ
 יד .הליגמ רעסיורג ןייא ןיא טעמרַאּפ

 ַא ןיא סע זַא טגָאז א"כ ןירדהנס ארמג
 "מג יד .הרות רפס ַא ןביירש וצ הוצמ
 סע רע זַא ,טגָאז ד"ל תוחנמ אר
 רפס רעד ןופ תוא ןייא וליפַא טביירש
 ריא טלָאװ רע יוװ טוג ױזַא זיא הרות
 הרות רפס יד .ןבירשעג ןצנַאגניא
 עדנכערּפשטנַא יד טיול רפוס ַא טביירש

 יד ןוא ,טעמרַאּפ ןופ תועירי ףיוא םיניד
 סע ידכ ,ןעמַאזוצ טיינעגוצ ןרעוו תועירי
 סָאד ןקידנע םייב .רפס ןייא ןייז לָאז
 ַא טכַאמעג טרעו הרות רפס יד ןביירש
 םויס, טפור ןעמ סָאװ ,טייקכעלרעייפ
 ,"םויס, טרָאװכוז עז םיטרּפ ."רפסה
 "עג ףיוא טלקיוװעג טרעװ הרות רפס יד
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 ("סמיחה ץע,) ךעלקעטש עטצינש
 -עגנָא ןוא לטרַאג ַא טימ טלקיװעגמורַא
 ןעמ עכלעוו ףיוא ,לטנַאמ ַא ןיא ןָאט
 לייט .דוד ןגמ ַא סיוא ךעלנייוועג טיינ
 רפס יד .ןעניורק הרות רפס יד ןָא ןעוט
 תיב רעדָא לוש ַא ןיא טייטש הרות
 טמענ ןעמ ןוא ,שדוק ןורא ןיא שרדמה

 תופקה וצ רעדָא ןענעייל םוצ סױרַא ריא

 ןיא ךיוא ןוא תונעשוה וצ תוכוס ןיא
 רפס ַא ןופ טייקילייה יד .הרות תחמש
 טעז ןעֶמ ןעו .סיורג רעייז זיא הרות
 -םיוא ךיז ןעמ ףרַאד רפס ַא ןגָארט
 ַא ןיא סע .(ג"ל ןישודק ארמג) ןלעטש

 טגארט ןעמ יוװ טייטש ןעמ ןעוו זַא גהנמ
 ןבעג ריא ןעמ לָאז הרות רפס יד ייברָאפ
 ּפָארַא טלַאפ הרות רפס ַא בוא .שוק ַא

 וצ גהונ ךיז ןעמ זיא דרע רעד ףיוא

 טרעוו הרות רפס ַא ןעוו .גָאט ַא ןטסָאפ

 טשינ ןיוש ריא ןָאק ןעמ ןוא לוסּפ
 הליגמ) ןייז רבוק ריא ןעמ ףרַאד ןענעייל
 סָאװ רענייא זַא ,גהנמ ַא זיא סע .(ו"כ
 ךיז טוָאל ,רעדניק ןיק טשינ טָאה

 רעטרעווכוז עז --- .הרות רפס ַא ןביירש
 ,"םויס,, ,ייאתכסמ,, ,"םירפוס,, ,"רפוס,,
 ."הרותה תאירק,,

 םיאנת ןופ תוכלה ןופ גנולמַאז ארֿפס
 ןפורעג ךיוא טרעוו :ארקיו שמוח ןפיוא
 "בר יבד ארפס, ןֹוא "םינהכ תרות;,
 ארמג יד ;(א"י תוכרב ,ג"ל ןישודיק)
 תוכלה םתס יד זַא טנָאז ו"פ ןירדהנס
 .הדוהי יבר אנת ןופ ןענעז ארפס ןופ
 רעד זיא ם"במר ןופ גנוניימ רעד טיול

 ,בר ארומא רעד ןעוועג ארפס ןופ רדסמ
 סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא ארפס רעד

 ןוא ,18428 עיצענעוו ןיא לָאמ עטשרע
 ןענעז ארפס םוצ ,לָאמ ליפ ךָאנרעד

 רעד .םישוריּפ ךס ַא ןרָאװעג ןבירשעג
 טָאה סייו שריה קיזייא רעטנרעלעג

 ארפס םעד (1802 ןיא) ןבעגעגסיױרַא

 ענעגייא ןוא ד"באר ןופ שוריּפ ןטימ
 ,גנוטיילנייא ןַא ךיוא ןוא ןעגנוקרעמַאב

 250 םידרפס---ארפס

 ןגארפ יד טלדנַאהַאב רע רעכלעוו ןיא

 לעטשנעמַאזוצ ןוא גנואײטשטנַא רעד ןגעוו

 .ארפס ןופ

 ,"רחוז, עז אתועינצד ארפס

 ,?עינַאּפש, עז ררפס

 סָאװ ,ןדיי רַאפ גנונעכיײצַאב םידרפס
 ןופ ענעבירטרַאפ יד ןופ ּפֶא ןעמַאטש
 ןופ עדנע ןיא לַאגוטרָאּפ ןוא עינאּפש

 "ךרפס,, טרָאװ ןגעוו) טרעדנוהרָאי ןט5
 -םוז עז עינַאּפש רַאפ גנונעכייצַאב סלַא
 ךיוא יײז טָאה ןעמ .("עינַאּפש , טרָאװ
 ,"ןזעגוטרָאּפ; ,ןלאינַאּפש, ןפורעג
 1 ךרעל ןַארַאפ ןענעז ייז ;!ןעקנערפ,
 -ארּפ 10 ייב טסייה סָאד ,תושפנ ןאילימ

 ןדי עשידרפס יד ,ןדיי עלַא ןופ טנעצ

 יד ןיא עינַאּפש ןופ טכַארבעגטימ ןבָאה

 ,ךַארּפש ערעדנוזַאב רעייז רעדנעל-תולג
 ךיױא ,?שילָאינַאּפש, ,"אמזידושזד;,

 : שינַאּפש טלַא ןיא סָאװ ,?אנידַאל;
 עשיאערבעה טימ טשימעג (שיליטסאק)

 טכַארבעגטימ ךיוא ןבָאה ייז .רעטרעוו
 ןענעװַאד ןוא םיגהנמ ערעדנוזַאב ערעייז

 ןיא טּפיוהרעביא ןוא ,םיניד עסיוועג ןוא
 ןבָאה םידרפס יד .רעגייטש-סנבעל רעייז

 רעדנעל יד ןיא טצעזַאב ךיז ןטסײמַא
 ,עיריס ,ייקרעט יװ ,ייקרעט ןקילָאמַא ןופ

 ,עקירפַאופצ ,םירצמ ,לארשייץרא
 "נַא ןוא ,עירָאגלוב ,עיברעס ,דנַאלנכירג
 ןופצ ,דנַאלָאה ןיא ךיוא יו ,ערעד
 ןיא לייט ַא ןוא ,עילַאטיא ,דנַאלשטיײיד
 -רפס יד ןבָאה טייצ רעד טימ ,דנַאלגנע
 עקירעמַא ןיא ךיוא טײרּפשרַאפ ךיז םיד
 -נמ רעייז .רעדנעל עשינַאקירעמַא-םורד
 "נָא זיא ,דרפס חסונ ,ןענעוואד ןיא גה
 םידיסח יד ךרוד ךיוא ןרָאװעג ןעמונעג
 ."םיזנכשא ,, עז) ןדיי עשיזנכשא יד ןופ
 םעדו שיאערבעה ןופ ךארּפשסיוא רעייז
 ַא יװ ת עכייוו יד ,חתּפ ַא יװ ןזעל ץמק

 "רפסה הרבה יד ,(המודכו וית עטרַאה
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 -ץרא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,תיד

 "עה ענרעדָאמ יד ןיא ךיוא ןוא לארשי

 ןופ ,רעדנעל-תולג יד ןיא ןלוש עשיאערב

 (עינַאּפש שורג ןכָאנ) ןדיי עשידרפס יד

 -בר ןוא םידמול ענעזעגנָא ןעוועג ןענעז

 ןחלש ןופ רבחמ) וראק ףסוי יבר יװ םינ

 ןב יױל יבר ,בר יב בקעי יבר ,(ךורע

 -נַא ליפ ןוא ,יזאגלא בוט-םוי יבר ,ביבח

 -ּפָא ןבָאה טייצ רעיינ רעד ןיא :ערעד

 ,דליפסנָאקיב םידרפס יד ןופ טמַאטשעג

 ענעעזעגנָא ערעדנַא ןוא עראיפעטנָאמ
 ןענעכייצ םידרפס יד .,ןטייקכעלנעזרעּפ

 יד {'ט"ס, ןעמָאנ ןכָאנ רעטנוא ךיז

 ,טנַאקַאב טשינ ןיא ןופרעד גנוטיײדַאב

 לייט ,"רוהט ידרפס,, סע ןשטייט לייט

 רעשידרפס רעטסכעה רעד .?בוט ןמיס;,

 לטיט םעד טגָארט םילשורי ןיא בר

 עשיקרעט יד ןיא ןוא ,"ןויצל ןושאר,,

 םכח, לטיט םעד טָאהעג רע טָאה ןטייצ

 םעד טַאהעג ךיוא ןבָאה סע יװ ,"ישאב
 -בר עשידרפס עטסכעה יד לטיט ןקיזָאד

 ,ריהַאק ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא םינ
 בר טשינ ךיז ןפור םינבר עשידרפס יד

 רָאלקלָאפ ןשידרפס ןגעוו -- ,"םכח., רָאנ
 "ושר, רעכיבלמַאז יד ןיא ןַארַאפ זיא
 חרזמ,, טפירשטַאנָאמ רעד ןיא ןוא ?תומ
 יאצומ,, שטיװָאניבַאר ךיוא עז ."ברעמו

 ןרַאפ עינַאּפש ןיא ןדיי יד ןגעוו --- ."הלוג
 ?ףינַאּפש,, טרָאװכוז עז שורג

 תודגַא ןוא תוכלה ןופ גנולמַאז ירֿפס
 ןוא רבדמב םישמוח יד ףיוא םיאנת ןופ
 -מג ןיא ךיוא טנָאמרעד טרעוו :םירבד
 טגָאזעג טרעוו סע ואוו ,ו"פ ןירדהנס אר
 יברד אבילאו ןועמש יבר ירפס םתס,, זַא
 רעד זַא ,סיוא ןופרעד טעז סע ;?"אביקע
 תודימ יד טיול טָאה ןועמש יבר אנת
 -יקע יבר ןופ (ןדָאטעמ-הדגא ןוא -הכלה)
 עייג יד .ירפס םעד ןעוװעג רדסמ אב
 -דמל אוּבמ,, ןייז ןיא ןאמפָאה) גנושרָאפ
 ירפס רעד זַא ,ןזיוואב טָאה ("הכלה ישר
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 הבישי רעד ןופ טמַאטש רבדמב ףיוא
 ףיוא ירפס רעד ןוא ,לאעמשי יבר ןופ
 יבר ןופ הבישי רעד ןופ טמַאטש םירבד

 "לירפס,, םוצ גנוטיילנייא עז -- .אביקע
 םולש שיא ריאמ ןופ עבַאגסיױא רעד ןיא
 ,(1864 ןיוו)

 ףיוא תוכלה ןופ גנולמאז אוו ירפס
 ךס ַא ייב טכארבעג טרעוװ ,רבדמב שמוח
 ןוא (ם"במר ,י"שר) םינושאר םישרפמ
 רָאנ ןוא ןעגנאגעג ןריולרַאפ טַאהעג זיא
 ןיא ןבילבעג ןענעז םיא ןופ ןטנעמגארפ
 -סױרַא םיא ןעמ טָאה סנטצעל טוקלי
 טוקלי ןופ ןטנעמגַארפ יד טול ןבעגעג
 .די יבתכ ןיא ןטנעמגארפ ענענופעג ןוא
 ןופ ןעמענ טלַאהטנַא אטוז ירפס רעד

 ירפס ערעדנַא ןיא ןענעז סָאװ םיאנת
 ןב ןועמש יבר יװ ,ןַארַאפ טשינ דומלתה
 רוד, סייוו עז --- .ונואב סאיפפ ,ןוינוחנ
 אובמ,, ןאמפָאה .,"ב קלח "וישרודו רוד

 ,"הבלה ישרדמל

 "ורחא םיבותכ, עז םינוצה םירפס
 ,"םינ

 עז קנחו ,גרה ,הפירש ,הליקס
 ,?ףָארטש-טיוט ,

 רעטכָאט רֶׁשֹא תב (חרש) חרס
 טנָאמרעד ,וניבא בקעי ןופ ןוז ,רשא ןופ
 (ןו"כ רבדמב ,ו"מ תישארב) שמוח ןיא
 -עג טרעװ שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 טבעלעג טָאה יז זַא ריא ןגעוו טכארב
 שרדמ . רעד ;(ג"י הטוס) גנַאל רעייז
 ,טגָאז (תורודה רדס ןיא טכארבעג) תובא
 ,טשטנעבעג ריא טָאה וניבא בקעי זַא
 יד טָאה יז לייוו ,קיבײא ןבעל לָאז יז זַא
 ,טבעל ףסוי זַא טגָאזעגנָא םיא עטשרע
 ,טגָאז ("כ רבדמב) ןתנוי םוגרת רעד
 ןדע ןג ןיא ןבעל םייב ןיירא זיא יז זא

 ,"חרותה תודוס ,, עז הרות ירתפ



 א א יי

 ןיא בַאטשכוב רעט16 רעד (ןייע) ע
 סלַא ;תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיאערבעה

 ןיא ,70 ןופ גנוטיידַאב יד רע טָאה לָאצ

 גנוטיידַאב יד רע טָאה תיב-ףלא ןשידיי

 יָאּפאר ."ע. לאקאוו ןופ ,לוגס ַא ןופ

 "םרא,, טרָאװכוז ,"ןילמ ךורע,, ןיא טרָאּפ

 -דרָא-תיב-ףלא לייט ןיא זַא ,ןבָאה ליוו

 "ןיע, יד זיא ך"נת ןופ טייצ ןופ גנונ

 וצ זיא סע יװ ,"הפ,, רעד ךָאנ ןעוועג

 ,הכיא רפס ןופ ןעז

 ןוא שיאערבעה ןיא םידבע ,דבע
 ?ףאלקש ,"טכענק, שידיי ןיא ךיוא

 דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא שמוח ןיא

 ,טכענק ןשידיי ַא ,"ירבע דבע. ןשיװצ

 ,דיי-טשינ ַא טכענק ַא ,דבע םתס ַא ןוא

 ,ןלאווק ערעטעּפש יד ןיא טרעוו רעכלעוו

 דבע ןפורעגנָא ,ארמג ןוא הנשמ ןיא
 ואו ,ט תישארב ןופ זיא סָאד) ינענכ
 ַא ןייז וצ ןענכ ןטלָאשרַאפ טָאה החנ

 טרעװ טכענק ןשידיי ַא ןגעו ,(טכענק
 יא זַא ,א"כ תומש שמוח ןיא טגָאזעג

 ןָאק ,טכענק ַא רַאפ דיי ַא טפיוק רענ
 ןט7 םעד ןוא ,רָאי 6 רָאנ ןטלַאה םיא רע

 רעשידי רעד ביוא ,יירפ רע טרעוװ רָאי

 םיא לָאז ,יירפ ןרעװ טשינ ליוו טכענק
 ןופ ריט רעד וצ ןריפוצ תיבה לעב רעד

 ןרעיובכרוד םיא טרָאד ןוא בוטש רעד

 לָאז רע ןוא ,לגָאנ ַא טימ רעיוא סָאד
 ה"כ ארקיו ןיא .טכענק רעטייוו ןביילב

 טכענק רעשידיי ַא זַא .,טגָאזעג טרעוו
 עז) רָאי-לבוי םעד זיב רָאנ ןעניד לָאז

 רע טרעװ רָאי-לבוי ןיא ןוא ,(?לבוי,
 לָאז טכענק רעשידיי-טשינ ַא .טײרפַאב
 םלועל, ,ה"כ ארקיו) קידנעטש ןעניד

 טכענק ןשידי ןגעוו .('ודובעת םהב
 ןעמ זַא ,(ה"ב ארקיו) ,טגָאזעג טרעוו
 רעוושוצ ןטעברַא םיא טימ טשינ רָאט

 ףרַאד יירפ טרעוו רֶע ןעוו זַא ,("ךרפב.,)

 ע
 ,ו"ט םירבד) תונתמ ןבעגטימ םיא ןעמ
 ןעניפעג ך"נת ןיא .("ול קינעת קינעה,
 ,טפַאשטכענק ןגעוו טלייצרעד טּפָא רימ
 ןייז טשינ בילוצ ןטסיײמַא ,יײרעּפַאלקש

 טָאה ןעמ .תובוח ןלָאצַאב וצ דנַאטשמוא
 טשינ טכענק רַאפ ןעמונעג לַאפ אזא ןיא
 רָאנ ,בוח-טלעג ןיא ןקידלוש םעד רָאנ

 הימחנ ,'ד 'ב םיכלמ) רעדניק ענייז ךיוא
 ןטערטעגסױרַא ןענעז םיאיבנ יד ,('ה

 -רַאפ ד"ל הימרי ןיא ;טּפַאשטכענק ןגעק
 גנואיירפאב יד הימרי איבנ רעד טגנַאל

 . טָאה (ה לטיּפַאק) הימחנ ;טכענק ןופ
 ןלָאז ייז זַא ,עכייר יד ןופ טגנַאלרַאפ

 ןוא תובוח יד טיילמירַא יד ןקנעש
 סלַא רעטכעט ןוא ןיז ערעייז ןעמענ טשינ
 טָאה ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא .טכענק
 טינ טּפיוהרעביא קלָאפ ןשידיי ןיא ןעמ

 ַא ייב ןייז ןָאק דיי ַא זַא ,טנעקרענַא
 ןיכרע ארמג יד ןוא ,טכענק ַא דיי ןטייווצ
 ןמזב גהונ ירבע דבע זַא ,טגָאז ט"כ

 רעד ןופ זַא ,טסייה סָאד ,"גהונ לבויהש
 ןדיי ןבָאה ןָא שדקמה תיב ןט9 ןופ טייצ

 ןיא .טכענק עשידיי ןייק ןטלַאהעג טשינ
 טלײצרעד טרעװ ארמג ןוא הנשמ רעד

 עשידייטשינ ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי זַא
 -טשינ טגנַאלעבנַא סָאװ ךיוא .טכענק

 רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז טכענק עשידיי
 וצ טוג ייז ןעגנוזייוונָא ארמג ןוא הרות
 ג"כ םירבד שמוח ןיא .,ןעלדנַאהַאב

 לא דבע ריגסת אל. טגָאזעגנָא טרעוו

 ַא ריד וצ טפיױלטנַא סע ביוא) "וינודא

 וצ ןבעגסױרַא טשינ םיא טסלָאז טכענק

 יוצ ךָאנ טיג שמוח רעד ןוא ,(רַאה ןייז
 טעװ רע ואוו ,ריד טימ ןעניואוו לָאז רע;
 בוטב) ןייז טוג םיא טעװ סע ואוו ,ןלעוו

 אלו ןרַאנּפָא טשינ םיא טסלָאז ןוא (ול

 טכענק ַא ּפאלק ַא ןבעג רַאפ .(וננות

 תיבה לעב םעד טמוק םיא ןטיוט ןוא

 .("םקני םקנ, א"כ תומש) ףָארטש-טיוט
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 ,טגָאז ז"סר העד הרוי ךורע ןחלש רעד
 טשינ ,ןמחר ַא ןייז ףרַאד שטנעמ ַא זַא
 ןבעג ,טכענק ןייז טימ ןטעברַא רעווש
 הזבמ טשינ ,ןעקנירט ןוא ןסע טוג םיא
 -ייב ןוא ןעיירש ליפוצ טשינ ,םיא ןייז
 טימ ןרעהסיוא רָאנ ,םיא ףיוא ךיז ןרעז
 ןהכ קודצ עז -- .תונעט ענייז דלודעג
 -יא) "דומלתהו הרותה יּפ לע תודבעה;?
 ,סקופ ךרוד שיזיוצנארפ ןופ טצעזרעב
 -רַאפ יד, ,רעניצלעמ ,(1892 עקָארק
 עטלא יד ייב יירעפאלקש ןופ ןשינטלעה
 ,(שטייד ןיא) "רעיירבעה

 -יילק יד ןופ רענייא ןופ ןעמָאנ םירבע
 -אווצ טקורדעג ,(תונטק) תואתכסמ ענ
 .טנַא ףירדחנס אתכסמ רעד טימ ןעמ
 יז .טכענק ןגעוו תוכלה :םיקרּפ 9 טלַאה
 -ראוו ,ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא
 תמיתח ךָאנ לארשייץרא ןיא ,ךעלנייש
 ,טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא ךרעל ,דומלתה

 ןייז ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ הידבע
 סומע ןשיווצ ,רשע ירת ןיא תואובנ רפס
 רָאנ טָאה הידבע רפס רעד :הנוי ןוא
 יד טימ ןָא ךיז טביוה ןוא לטיּפַאק ןייא
 האובנ יד ןוא ,"הידבע ןוזח, רעטרעוו
 ךיוא םורַא טמענ סָאװ ,םודא ןזַא ,זיא
 זַא ןוא ןרעו בורח טרעוו ,ןמית ,ושע רה
 הידבע ןיא .ןרעו ןפלָאהעג ןלעוװ ןדיי יד
 םילשורי תולג, רעד טנָאמרעד טרעוו
 ךיז טקידנע האובנ יד ."דרפסב רשא
 "ןבולמה 'הל התיהו, רעטרעוו יד טימ
 ןגעוו --- .(הכולמ יד ןבָאה טעוװ טָאג ןוא)
 ןגָאז וצ רעווש זיא הידבע ןופ טייצ רעד
 -ירק-ך"נת יד  .גנוניימ עטמיטשַאב ַא
 זַא ןביולג ןוא טייוו רָאג ןעייג רעקיט
 טייצ רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע
 ט"ל ןירדחנס ארמג יד ,לבב תולג ןופ

 ןופ רג ַא ןעוועג זיא הידבע זַא ,טגָאז
 ,"והידבע,, עז --- .םודא

 רעריפ-ףיוה םעד ןופ ןעמָאנ ןהידבע
 ןופ טייצ רעד ןיא לארשי ךלמ באחא ןופ

 250 הדובע--םידבע

 זיא רע .(ח"י 'א םיכלמ) איבנה והילא
 טָאהעג ארומ טָאה ןוא רעמורפ ַא ןעוועג
 לבזיא בייו סבאחא ןעוו ןוא ,טָאג רַאפ
 והידבע טָאה םיאיבנ יד טיוטעג טָאה
 לייה ַא ןיא 80 וצ ,םיאיבנ 0 ןטלַאהַאב
 -יימ רעד טול .ןסע וצ ןבעגעג יז ןוא
 -ןס ארמג רעד ןיא הדגא רעד ןופ גנונ
 והידבע רעקיזָאד רעד לָאז ט"ל ןירדה
 רפס ןופ הידבע איבנ רעד ןעוועג ןבָאה
 ."הידבע,, עז -- .הידבע

 ארונמרב הידבע

 רעד זיא "הדובע, טרָאװ סָאד הדוֿבע
 טרעװ קורדסיוא רעד :טעברַא שטייט
 ןיא עיגילער רעשידיי רעד ןיא טצונַאב
 ,"הדובע, יד (4 -- .ןפירגַאב עכעלטע
 -קמה תיב ןיא תונברק ןייז בירקמ סָאד
 -קמה תיב סָאד ןעוו ,םינהכ יד ךרוד שד
 -ץגנָא טרעװ סָאד ןענַאטשעג זיא שד
 ,ח"י רבדמב שמוח ןיא ןיוש הדובע ןפור
 -ָאד רעד טרעוװ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 ,ליפ רעייז טצונַאב הדובע ףירגַאב רעקיז
 -עג ןעמונעגניירַא סע זיא ןופרעד ןוא
 ןיא ,לשמל) תוליפת ליפ ןיא ןרָאװ
 תא בשהו, ,הצר, ןיא הרשע הנומש
 יד קירוצ לעטש ,"ךתיב ריבדל הדובעה
 ןועמש ןעװ - (שדקמה תיב ןיא הדובע
 'א תובא הנשמ ןיא סיוא טנכער קידצה
 ףכאו 8 יד ןופ ענייא סלַא הדובע יד
 רֶע טָאה ,טייטש טלעוו יד עכלעוו ףיוא
 -- .תונברק ןייז בירקמ סָאד טניימעג
 הדובע ףירגַאב ןטשרע ןקיזָאד ןופ (2
 רעד "הדובע, ןפורעגנָא ךיוא טרעוו
 ןכלעוו ןיא ,רופיכ םוי ףסומ ןיא טויּפ
 -נַא ןוא תונברק יד ןבירשַאב ןרעוו סע
 ןהכ רעד סָאװ ,ןטייקכעלרעייפ ערעד
 ךופכ םוי ןריפוצכרוד טַאהעג טָאה לודג
 טצונַאב ןעמ (2 -- .שדקמה תיב ןיא
 ןענעכיײצַאב וצ הדובע טרָאװ סָאד ךיוא
 -אד ,הוצמ רעדעי ךרוד טָאג ןעניד סָאד
 סָאד .תווצמ ללכב ןוא ןענרעל ,ןענעוו

 ."ארונטרב,, עז



457 

 םעד ןעניד סָאד) "ארובה תדובע,, טסייה
 גהנמ רעד ןעועג זיא סע .(רעפעשַאב
 ןופ שמש רעד זַא ,טעטש עשידיי ןיא
 גָאטרַאפ ןקעוופיוא טגעלפ שרדמה תיב
 תדובע וצ ףיוא טייטש ,, ןפור ןוא ןדיי יד

 -אד וצ טניימעג רע טָאה סָאד ,"ארובה
 ןַארַאפ זיא ןופרעד .ןענרעל ןוא ןענעוו
 ,"ךבוע,, תודיסח ןיא ףירגַאב רעד ךיוא
 ןעניד ןיא ןיירַא טעברַא רע טסייה סָאד
 זיא "םיהלא דכבוע,, קורדסיוא רעד .טָאג

 הרות רעד ןגעוו --- .'ג יכאלמ ןיא ןַארַאפ
 ?יחרזמה לעוּפה, עז גנוגעוואב הדובעו

 ,"יירענידנצעג,, עז הרז הדובע

 -שמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ הרזו הדובע
 ףיא ,םיקרפ 8 ןיקיזנ רדס ןיא תוינ
 (םיקרּפ 9) אתפסות ָאד זיא סע עכלעוו

 טלדנַאהַאב ;ימלשורי ןוא ילבב ארמג ןוא
 -יצאב ןוא יירענידנצעג ןגעוו םיניד יד

 ןיא ;יירעגנידנצעג ןיא ןדיי ןשיווצ ןעגנוא

 "עז הרז הדובע ןופ ארמג ןוא הנשמ רעד

 עשירָאטסיה עקיטכיוו ךיוא ןַארַאפ ןענ

 .תועידי

 ןעמ טפור ןעמָאנ םעד טימ רָאי-רובע
 ,רעדנעלאק ןשידיי ןיא ןרָאי ענעי ןָא
 18 ייז ןבָאה םישדח 12 טַאטשנַא סָאװ

 רעד זיא שדוח רעט12 רעד ןוא ,םישדח
 סָאװרַאפ ,הביס יד .(רדאו) רדא רעט2

 סָאװ ,סָאד ןיא ןרָאירובע טכַאמ ןעמ
 "נייא זיא רָאירעדנעלַאק עשידיי סָאד

 ,הנבל רעד ןופ םישדח יד טיול טנדרָאעג

 וצ ליײט) םישדח:הנבל 12 טסייה סָאד

 געט 80 וצ לייט ןוא שדוח ַא געט 9
 ,סיוא טמוק סע .רָאי ַא ןענעז (שדוח ַא
 יו רעמ טשינ טָאה רָאי-הנבל ַא זַא

 -ןוז סָאד יו ױזַא .געט 224 רעפעגמוא
 6 ןוא געט 268 רעפעגמוא טָאה רָאי
 טלעפ רָאי סעדעי זא סיוא טמוק ,העש
 סָאד ידכ ,גָאט לטרעפ ַא ןוא 11 וצ

 -ןוז ןטימ ןעמַאזוצ ןייג לָאז רָאי-הנבל

 1258 רָאי-רובע---הרז הדובע

 ןעמוקעגסיוא רעבירעד טלָאװ סע .רָאי

 ןלַאפעגסיוא טלָאװ חסּפ זַא ,טפָא ץנַאג
 טסברעה ןיא רעֹדָא ,רעטניוו ןטימ ןיא
 סָאװ טַאטשנַא ,רעמוז ןטימ ןיא רעדָא

 שאר ארמג) גנילירפ ןיא ןייז ףראד חסּפ

 שדח תא רומש; קוסּפ םוצ ,א"כ הנשה
 ,טכאמעג ןעמ טָאה רעבירעד ,(?"ביבאה

 -עי רעדָא רָאי-הנבל עט2 סעדעי וצ זַא
 ךָאנ ןבעגווצ ןעמ לָאז רָאי-הנבל עט3 סעד

 "יילגוצסיוא םורַא ױזַא ידכ ,שדוח ןייא
 ידכ .,רָאי-ןוז םעד טימ רָאי-הנבל סָאד ןכ

 ןַא ןייז ףרַאד סע ןעוו ןסיװ לָאז ןעמ
 "עי :ױזַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,רָאי-רובע
 ענעסָאלשעגּפָא ןַא ןענעז רָאי 19 עד

 רָאי 19 עקיזָאד יד טפור ןעמ ןוא ,טייצ
 עקיזָאד יד ןיא .(הנבלה רוזחמ) רוזחמ

 -רובע קידנעטש ןענעז ןרָאי-רוזחמ 9

 סָאד ,ףךוזחמ ןופ רָאי עט2 סָאד ןרָאי

 ,עט14 סָאד ,עט11 סָאד ,עטס סָאד ,עט8

 רעד) :רָאי עט19 סָאד ןוא עט17 סָאד
 טייג ךָאנרעד .,('טזדא חוג, זיא ןמיס
 ןוא ,רָאי 19 ןופ רוזחמ רעייג ַא רעדיוו

 ןרָאי-רובע סלַא ןרָאי עבלעז יד רעדיוו

 רימ רָאי סעכלעוו ןעמ טסייוו ױזַא יו
 ןעמ טמענ וצרעד ?רוזחמ ןיא ןענעז
 טניז ןופ גנונעּכער-טייצ רעשידיי רעזנוא
 ,לשמל ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא טלעװ יד
 שידיי רעזנוא זיא 1949 רָאי ןיא טנייה

 8709 טסייה סָאד ,ט"שת םיפלא 'ה רָאי

 "עג ןפַאשַאב זיא טלעװ יד טניז ,רָאי

 ,10 ףיוא ןייא סָאד ןלייט רימ .,ןרָאוװ

 יד ןעמענּפָארַא ןכָאנ זַא ,סיוא טמוק
 זַא ,טסייה'ס ,רָאי 9 ןביילב ןרָאי רע"9
 זיא ט"שת ,םיפלא 'ה ,רָאי עקיטנייה'ס
 זיא אליממ ןוא ,רוזחמ ןופ רָאי עטניינ'ס

 סָאד רימ ןעמענ .רָאי-רובע ןייק טינ סע
 ןעמ ;2711 ָאולַא ,א"י"שת םיפלא 'ה רָאי
 טביילב ,19 ףיוא לָאצ עקיזָאד יד טלייט
 ןלעװ רָאי ןקיזָאד ןיא זַא ,טסייה סָאד 1
 ןיא ,רוזחמ ןופ רָאי ןט11 ןיא ןייז ףימ
 עטכישעג רעד ןגעוו -- .רָאי-רובע ןַא סע
 -חמ יד ןופ ןוא ןרָאי-רובע ןריפנייא ןופ
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 רעדנעלַאק ןשידיי ןגעוו ללכב ןוא ,םירוז
 ."ראדנעלאק,, טרָאװכוז םייב רימ ןבעג

 טמַאטש סָאװ) טרָאװ םעד טימ הריבע
 ןענעכייצַאב (ןייגרעבירַא ,"רבע, ןופ
 רעד ןעװ .טַאט ענעטָאברַאפ א רימ
 טול םיא זיא סָאװ ,ךַאז ַא טוט שטנעמ
 טגָאז ,ןָאט וצ ןטָאברַאפ עיגילער רעד
 "הריבע, ןַא ןָאטעג טָאה רע זַא ןעמ
 -יבע רבוע ,, ןכלעזַא ןָא ךיוא טפור ןעמ
 "ןיירבע ,, ךיוא ארמג רעד ןיא ןוא "תור
 םוי טגָאז ןעמ סָאװ רעטרעוװו יד ןיא)
 רעד ןַארַאפ זיא ירדנ לכ רַאפ רוּפכ
 ,("םיניירבע,, קורדסיוא

 ;ןוז סחנ םש ןופ לקינייא-ררא רבע
 -ארב) רעקלעפ ליפ ּפָא ןעמַאטש םיא ןופ
 ןשיווצ ןוא ,("רבע ינב לכ יבא, ,'י תיש
 טרָאװכז עז -- ףדיי יד ךיוא יז
 ,"ירבע;

 ךייט ןופ טייז ענעי, ןרריה רבע
 ןיא טגיל סָאװ דנַאל ןופ ןעמָאנ ,"ןדרי
 86 ייב טָאה ןדרי ךייט ןופ טייז-חרזמ

 ךרעל ןוא רעטעמָאליק טארדַאוװק טנזיוט
 טנעצָארּפ 90 .,רעניואוונייא טנזיוט 0
 טציא זיא ;רעניאודעב םיטבש ,רעבַארַא

 רעד ,הכילמע עשיבַארַא ערעדנוזַאב ַא
 טציא) "גינעק, לטיט םעד טָאה רעשרעה
 -רַאטש רעד רעטנוא ,(האלאדבא גינעק זיא
 .מיא רעשיטירב רעד ןופ העפשה רעק
 זיא טָאטש-טּפױה ריא .עירעּפ

 "יואו ןדיי .("ןומע תבר,, עקילָאמַא'ס)
 -סיוא ןטימ ,טשינרָאג טעמכ טרָאד ןענ
 עשירטקעלע סגרעבנעטור םורַא םָאנ
 ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,עיצַאטסדןדרי
 סָאד .ןדריה רבע ןופ עירָאטירעט רעד
 רבע זַא ,טשינ טנעקרענא קלָאפ עשידיי
 -ץרא ןופ טלײטעגּפָא ןייז ףרַאד ןדריה
 ןעגנורעדָאפ יד ןופ ענייא ןוא ,לארשי
 -איזיוער) ןטסינויצ ןּפוורג לייט ןופ
 ַא ןפַאש וצ ,זיא (ערעדנַא ןוא ןטסינ

 . ירבע--הריבע |

 . ןַאמַא
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 -- .ןדרי ןטייז עדייב ןופ הכולמ עשידיי
 טָאה עטכישעג רעשידיי רעטלא רעד ןיא
 סיורג רעייז א ןעמונרַאפ ןדריה רכבע
 טרעװ ב"ל רבדמב שמוח ןיא .טרָא
 יד טצעזַאב ךיז ןבָאה טרָאד זַא ,טגָאזעג
 טבש רעבלַאה רעד ןוא דג ,ןבואר םיטבש
 ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא ךיוא .השנמ ןופ
 -עג ןענעז הנשמ רעד ןוא שדקמה תיב
 -ושי עשידיי עסיורג ןדריה רבע ןיא ןעוו
 'ט קרּפ תיעיבש ןיא הנשמ יד ןוא ,םיב
 ןליט 8 ןיא לארשייץרא ןייא טלייט
 "ףדריה רבע, ןוא ?לילג, ,"הדוהי,
 טנכער "תומחלמ , ןיא סויוואלפ ךיוא
 וצ ("אערעּפ, סע טפור רע) ןדריה רבע
 -שי-ץרא, טרָאװכוז עז -- .לארשי-ץרא
 ."לאר

 עשיטימעס ןופ ןעמָאנ םירבע ,ירבע
 רעייז זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,םיטבש
 לקינייא) רבע ןעוועג זיא רעטָאפ-םַאטש
 ןעועג ןענעז ןדיי יד .(חנ ןב םש ןופ
 ,םיטבש:םירבע עקיזָאד יד ןופ רענייא
 סלַא טנָאמרעד טרעוו סָאװ רעטשרע רעד
 ך"י תישארב) וניבא םהרבא זיא ,ירבע
 -ַאב וצ זיא סע .("ירבעה םרבאל דגיו,
 "נָא ןרעוו ןדיי ואוו םוטעמוא זַא ,ןקרעמ
 רָאנ סע זיא "םירבע, ך"נת ןיא ןפורעג
 ןשיוצ דישרעטנוא ןַא טכַאמ ןעמ ןעוו
 דיי ַא ןעו רעדָא ,דיי-טינ ַא ןוא דיי ַא
 "טינ ַא ןעוו רעדָא ,דיי-טינ ַא וצ טדער
 בייו סָאד ןעוו .ןדיי ןגעוו טדער דיי
 טגָאז ,ףסוי ןגעוו טלייצרעד רפיטוּפ ןופ
 סָאד ,(ט"ל תישארב) "ירבע שיא, יז
 וצ םיקשמה רש רעד טלייצרעד עבלעז
 םשו. ,(א"מ תישארב) ןפסוי ןגעוו הערּפ
 זיא רעכלעו ,השמ ."ירבע רענ ונתא

 ןעזעג טָאה ,זיה סהערּפ ןיא ןעוועג

 "עד ןוא ,"ירבע שיא הכמ ירצמ שיא;

 ןַארַאפ ךיוא ךָאנרעד דלַאב זיא רעביר

 ןיא -- ,(ב תומש) "םירבע םישנא ינש;
 -פיוא-ןפילגָארעיה עשיטּפיגע עטלַא יד
 "טנַא סנטצעל טָאה ןעמ סָאװ ,ןטפירש
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 -נָא םיטבש עשיטימעס יד ןרעװו ,טקעד
 ךיוא ןייז לָאז סָאװ ,?יריבאה,, ןפורעג
 -עה רעד ןגעוו -- ."ירבע,, טרָאװ סָאד
 טרָאװכוז עז ,תירבע ,ךַארּפש רעשיאערב

 "ירבע, טרָאװ ןטימ -- ,"שיאערבעה,
 ןענָאק סָאד שידיי ןיא ןעמ טנכײצַאב
 וליִפַא ,רודיס ןיא שדוק-ןושל ןענעייל

 יד ןופ שטייט םעד קידנעייטשרַאפ טשינ
 טשינ ןָאק סָאװ םענייא ףיוא .רעטרעוו

 ןָאק רע זַא ןעמ טגָאז ,ןענעװַאד וליפַא
 .?עריוויא) ירבע ןייק טשינ

 ַא טנכייצַאב הנוגע טרָאװ סָאד הנונע
 ןיא ןַאמ סנעמעוו ,יורפ עטארייהרַאפ

 טינ רעבירעד ןָאק יז ןוא ,ןדנואוושרַאפ
 ןַא טימ ןבָאה וצ הנותח ידכ ,יירפ ןרעוו

 ךיז טניפעג קורדסיוא רעד) ןַאמ ןרעדנַא
 ,?הנגעת ןהלה, ,'א תור ך"נת ןיא ןיוש

 -רַאפ ךס ַא ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד ןיא

 -נָא ןרעוו סָאװ ןנבר יד ןופ ןעגנונעדרָא
 ןוא ו"כ ןיטג) "תונוגע תונקת,, ןפורעג

 וצ זיא ליצ רעייז ןוא ,(רעטרע ערעדנַא
 .תונוגע יד ןופ עגַאל יד ןרעטכיילרַאפ
 ןעמונראפ ןבָאה תונוגע ןגעוו ןגארפ יד

 טרָא סיורג ַא טנייה זיב ןעמענרַאפ ןיא
 ,םינבר ןופ תובושתו תולאש יד ןיא

 -ןופצ ןיא דנאל (םירצמ) ןטּפינע
 ;סולינ ךייט םעד סיוא-גנעל ,עקירפַא

 לייט ַא ךיוא םירצמ וצ טרעהעג טנייה

 "ערג רעד ייב ,עיזַא ןיא ,יניס-רבדמ ןופ
 -עגּפָא זיא סָאװ ,לארשי-ץרא ןופ ץענ
 ךרוד ןטּפיגע ןכעלטנעגייא ןופ טלייט
 טימ -- .ףוס-םי םעד ןוא לַאנַאק-ץעוס

 קלָאפ עשידיי ןופ עטכישעג יד זיא םירצמ
 ןיא .ןטייצ עטלַא רָאג יד טניז ןדנוברַאפ

 זַא טלייצרעד טרעװ ב"י תישארב שמוח
 ןשידי ןופ רעטָאפ רעטשרע רעד ןיוש
 -עג ַא ןעוועג זיא ,וניבא םהרבא ,קלָאפ
 תישארב ןיא .םירצמ ןיא טייצ עסיוו
 וו ,טלייצרעד טרעװ ףוס זיב ז"ל ןופ

 רעייז טפיוקרַאפ ןבָאה רעדניק סבקעי

202 

 ףסוי ןוא טכענק ַא רַאפ ףסוי רעדורב
 ,םירצמ ןייק ןעמוקעגנָא םורַא ױזַא זיא
 רעד ,הערּפ ךרוד ,ןרָאװעג זיא רע ואוו
 בקעי יו ןוא דנַאל ןיא רעשרעהטּפיוה

 -אב ךָאנרעד ךיז ןבָאה רעדניק ענייז טימ

 'א תומש שמוח ןיא .םירצמ ןיא טצעז
 סָאד ,לארשי ינב יד יוװ ,טלייצרעד טרעוו
 ןופ עדנעמַאטשּפָא יד ,קלָאפ עשידיי

 ןיא טרעמרַאפ ךיז ןבָאה ,רעדניק סבקעי
 ,רעשרעה:םירצמ רעד יוװ ןוא ,םירצמ
 ןביױהעגנָא ןבָאה ,קלָאפ ןייז ןוא ,הערּפ
 ךיז טָאה סע ןוא ,ןדיי יד ןקירדרעטנוא

 רעד טימ .םירצמ-תולג רעד ןביוהעגנָא

 -עג ןדיי יד ןענעז ןעוו םעד ןגעוו עגארפ

 סנטצעל ךיז ןבָאה ,םירצמ ןיא ןעוו
 ,רעשרָאפ עטנרעלעג ליפ טקיטפעשַאב
 ןופ רעשרָאפ) ןגָאלָאטּפיגע ,רעקירָאטסיה

 ןופ לייט רעטסערג רעד ;(םירצמ-טלַא

 עשיטּפיגע-טלַא ןיא ןענופעג טָאה ייז

 "עז סע זַא ,םיזמר ןטפירש:-ןפילגארעיה

 "ץרא ןופ םיטבש ןעוועג ָאי טרָאד ןענ
 ןייז ןלָאז סָאד) "יריבאח, יד ,לארשי

 (רעכוטסאּפ) סאסקיה יד ןוא ("םירבע;,
 "עג טייצ עסיוועג ַא רַאגָאז ןבָאה עכלעוו
 תומש שמוח רעד .םירצמ רעביא טשרעה
 םעד זדנוא טלייצרעד ד"י זיב 'א ןופ

 טריפעגסורַא טָאה ונבר השמ יװ רוּפיס
 רעקיזָאד רעד ןוא ,םירצמ ןופ ןדיי יד
 יד טָאה םירצמ תאיצי ןופ טנעמָאמ

 רעשידי רעד ןיא גנוטיידַאב עטסערג
 .םיבוט םימי .,תוליפת ,תווצמ .,עיגילער
 -צמ תאיצי,, טרָאװכוז עז םעד ןגעוו ---
 יד םגה זַא ,סיוא טזייו סע -- ."םיר
 וצ טשינ ןדיי יד טגָאזעגנָא טָאה הרות
 םירבד) םירצמ ןיא רעמ ךיז ןצעזאב
 "גואיצַאב קידנעטש ןעװעג ןענעז (ז"י
 ןוא לארשייץרא ןיא ןדיי יד ןשיװצ ןעג
 .טייצ ך"נת רעצנַאג רעד ך"דוד םירצמ
 טימ טַאהעג הנותח טָאה ךלמה המלש
 -למ) םירצמ ךלמ הערּפ ןופ רעטכָאט רעד
 ןבָאה הדוהי ןופ םיכלמ יד ;('ג 'א םיכ
 -ָאּפ ערעייז ןיא טלקאוועג ךיז קידנעטש
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 ןופ םירצמ ןשיווצ ןעגנודניברַאפ עשיטיל
 לבב רעטעּפש ןוא רושא ןוא טייז ןייא
 ןוא 'ל היעשי) טייז רעטייווצ רעד ןופ

 "עג תואובנ ןבָאה םיאיבנ יד ןוא (ו"ל
 אשמ ,ט"'י היעשי) םירצמ ףיוא טגָאז
 סע .(ערעדנַא ןוא ו"מ הימרי ,םירצמ
 רעטצעל רעד ןיא טניואוועג רעכיז ןבָאה
 ןיא ןדי שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ

 רעד ןעשעג זיא סע ןעוו ןוא ,םירצמ
 ןכָאנ דלַאב) םקיחא ןב הילדג ןופ דרָאמ

 טימ ןדיי ךס ַא ןענעז (ןושאר תיב ןברח
 קעװַא חרק ןב ןנחוי רעריפ-רעטילימ םעד

 "ךי ךיז טימ קידנעמענטימ םירצמ ןייק
 סָאד ,(ד"מ ןוא ג"מ הימרי) איבנה והימ

 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט6 ןיא ןעוועג זיא
 ןופ .גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד
 בושי רעשידיי רעד ךיז טָאה ןָא טלָאמעד

 רימ .טרעסערגרַאפ קרַאטש םירצמ ןיא
 "-יּפַאּפ ענעבירשעג ,ןטנעמוקָאד ןבָאה
 "םורד ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןסור

 טָאה שיכירג ןיא ,בי) ביעי ןיא ,םירצמ

 יד ;(ַאניטנאפעלע, ןסייהעג טרָא סָאד
 -עמַארַא ןיא ןבירשעג ןענעז ןטנעמוקָאד

 ,סיורא ךיז טזייוו סע ,ןדיי ךרוד שיא

 "רָאי ןט6 ןיא ,טייצ רענעי ןיא ןיוש זַא
 -ידיי ַא ןעוועג ביעי ןיא זיא ,טרעדנוה
 עקיטרָאד יד :עינָאלָאק עשירעטילימ עש
 "ילימ ןשיטּפיגע ןיא טנידעג ןבָאה ןדיי

 "יא ןַא טַאהעג טרָאד ןבָאה ייז .רעט

 טָאג םעד רַאפ שדקמה תיב םענעג

 -עג בירקמ ךיוא טָאה ןעמ ואוו ,"והי,

 קרַאטש טרעסערגרַאפ .תונברק ןעוו
 בושי רעשידיי רעקיזָאד רעד ךיז טָאה

 -נאסקעלַא ןופ טייצ רעד ןיא םירצמ ןיא

 םענייא ןופ סרעדנוזַאב ןוא ןודקומ רעד

 ןשיטּפיגע םעד ,רעגלָאפכאג ענייז ןופ

 רעכלעוו ,ןט1 םעד סואעמאלאטּפ גינעק

 -עלנייוועג רעד רַאפ 812 רָאי ןיא) טָאה

 -ץרא ןופ טכארבעג (גנונעכערטייצ רעכ
 ןדיי טנזיוט 100 ןטּפיגע ןייק לארשי
 טשרעהעג םירצמ טָאה טלָאמעד טניז
 ןוא ,טייצ ערעגנעל ַא לארשייץרא רעביא

 264 ןטּפיגע

 ךיז טָאה םירצמ ןיא בושי רעשידיי רעד
 רעד ןיא סרעדנוזַאב טרעסערגרַאפ רדסכ
 םירצמ ןיא .,עירדנאסקעלַא טָאטשטּפױה
 "ידי עסיורג א ןענַאטשטנַא ךיוא זיא

 -בוז עז) וינוח שדקמ ,שדקמה תיב רעש
 ,?"ףינוח ןוא ?עירדנַאסקעלַא , רעטרעוו

 רעטייוצ רעד ןיא ןרָאװעג זיא םירצמ
 -ידיי רעסיורג ַא ינש תיב םנופ טפלעה

 רעד ןופ סרעדנוזַאב ,רעטנעצ רעש
 עז רוטלוק רעשיטסינעלעה - שידיי
 -ּפעס, ,"םזינעלעה,, ,?עירדנַאטקעלַא;

 ןָא טמענ ןעמ .("ןָאליפ,, ,?אטניגַאוט

 ןיא טניואועג טלָאמעד ןבָאה סע זַא

 -יפ ןָא טיג ױזַא ;ןדיי ןאילימ ַא םירצמ
 רענעי ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,ןָאל
 םירצמ ןיא בושי רעשידיי רעד .טייצ

 ןרָאװעג ןבארגעגרעטנוא קרַאטש יא
 יד ןופ טשרעוצ ןעגנוגלָאפרַאפ יד ךרוד

 ןיא סונירדַא ,ןאיארט םירָאסײק עשימיור
 יד ךרוד ךָאנרעד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט1
 זַא ױזַא ,רעשרעה עשימיור-ךעלטסירק

 םירצמ ןיא ןענעז טרעדנוהרָאי ןט6 ןיא
 זיב זיא סע .ןדיי קינייו רעייז ןעוועג
 טשינ ,שינעטער ךעלטפַאשנסיװ ַא טנייה

 יד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,טרעלקעגפיוא
 רעטלַאלטימ ןיא -- .םירצמ ןופ ןדיי

 רעבָא ,םירצמ ןיא ןדיי טניואוועג ןבָאה

 םירצמ רעבָא .לָאצ עסיורג ןייק טשינ
 -עג טרעדנוהרָאי ןט12 ןוא ןט10 ןיא זיא
 "עג זיא טרָאד .הרות ןופ טוָא ןַא ןעוו
 טרָאד ;ןואג הידעס בר ןרָאװעג ןריוב
 השמ ונבר טקריוועג ןוא טניואוועג טָאה

 -עז רעטעּפש ךיוא .,(ם"במר) ןומימ ןב
 םירצמ ןיא םינבר עסיורג ןעוועג ןענ
 הטיש , ןופ רבחמ) יזנכשא לאלצב בר
 ,(ז"בדר) ארמיז יבא דוד יבר ,("תצבוקמ
 "אב .ערעדנַא ןוא (י"ר) אירול קחצי יבר
 טרעסערגרַאפ לסיבַא ךיז טָאה סרעדנוז
 ןכָאנ םירצמ ןיא בושי רעשידיי רעד
 (טרעדנוהרָאי ןט18 ףוס) עינַאּפש שורג
 78 ייב םירצמ ןיא ןעניואוו טנייה ---
 -רפס לייט רעטסערג רעד ,ןדיי טנזיוט



1268 

 -ָארייא לָאצ עסיוועג ַא ךיוא רעבָא ,םיד

 -גַאסקעלַא ןיא ןטסײמַא ,ןדיי עשיאעּפ

 ,ריהאק טָאטשטּפױה רעד ןיא ןוא עירדד

 -רענַא-סגנוריגער ענעגייא ןבָאה ןדיי יד

 -טּפיוה רעד ,םינבר ;ןלוש ;תולהק עטנעק

 -רושז ?ישאב םכח, לטיט םעד טָאה בר

 סנטצעל .שיזיוצנַארפ ,שיבַארַא ןיא ןלַאנ

 ןגייק חמחלמ רעד בילוצ םירצמ ןיא זיא

 -כוז עז -- .ךעלטנייפ-ןדיי לארשי תנידמ

 ,"םזינעלעה .,"עירדנאטקעלַא, רעטרעוו

 -ּפעס ,, ,"השמ,, ,"םירצמ תאיצי,, ,"וינוח,

 ןגעוו --- ."הערּפ,, ,"ןאליפ,, ,"אטניגַאוט

 -עלעה רעד ןיא םירצמ עטלַא ןיא ןדיי

 םידוהיה קרעװ יד עז טייצ רעשיטסינ

 -עשט ןופ "תיטסינלהה הפוקתב םינויהו

 "ינורדנסכלאה ןוליפ, ןוא ,רעווָאקיר

 רעד ןיא םירצמ ןיא ןדיי ןגעוו ;ןייטש ןופ

 ימי ירבד, עז עינַאּפש שורג ךָאנ טייצ
 ,סעננַאזאר ןופ "המרגותב לארשי

 "בחה לגע, ךױא ,"בלַאקק לנע
 ב"ל תומש שמוח רעד .(בלַאק ןדלָאג)

 -עגפיורַא זיא השמ ןעוו זַא ,טלייצרעד
 יד ןעמענ וצ יניס גרַאב ץפיוא ןעגנַאג
 טמיוזעג גנַאל טרָאד ךיז טָאה ןוא תוחול

 ןכַאמ וצ םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןוא ןהכח
 ןסייהעג ייז טָאה ןרהַא .טָאג ַא יז

 -עייז ןופ ךעלגניריוא ענעדלָאג יד ןנעג
 םיא ןבָאה ייז .רעטכעט ןוא רעכייוז ער

 א ןופרעד טכאמעג טָאה רע ןוא ןבעגעג
 ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו וצ ,בלַאק ןדלָאג
 זיא השמ ןעװ .תונברק ןעוועג בירקמ
 יד ןעזרעד ןוא גרַאב ןופ ןעמוקעגּפָארַא
 ןכָארבעצ רע טָאה ,טסנידנצעג עקיזָאד
 ענעדלָאג סָאד רע טָאה רעכַאנ ,תוחול יד

 ןדיי יד ןופ ןלאפעג טלָאמעד ןענעז סע

 -.רעד שמוח רעד .ןשטנעמ טנזיוט 8

 200 ןונגע---לגע

 ללּפתמ טָאה השמ זַא ,רעטייוו טלייצ
 יד ןייז לחומ לָאז רע זַא ,טָאג וצ ןעוועג
 ארמג רעד ןיא ,לגע ןופ אטח םעד ןדיי

 הבר תומש שרדמ יז ןירדהנס; שרדמ ןוא
 טגָאזעג ןרעוו (לגע ןופ השרּפ רעד ףיוא
 -- .לגע השעמ ןגעו הדגא ירבד ליפ
 גנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ענרעדָאמ יד
 ייוצ יד ןופ טסניד רעד ףיֹוא ןָא טזייוו
 ,טבנ ןב םעברי סָאװ ,רעבלעק ענעדלָאג

 ,לארשי תוכלמ ןופ ךלמ רעטשרע רעד
 טָאה ,םילשורי ןופ ךיז ןסײרּפָא ןכָאנ

 -למ) ןד ןוא לא תיב ןיא טריפעגנייא
 סיוא טזייו סע יװ ןוא ,(ב"י 'א םיכ
 ןופ רעטָאפ ,ףסוי ןופ לָאבמיס רעד זיא

 -בש-טּפױה יד ,השנמ ןוא םירפא טבש
 טלַאטשעג סָאד ןעוועג ,לאושי ןופ םיט
 ןגעו ג"ל םירבד שמוח) סקָא ןַא ןופ

 ,"ול רדה ורוש רוכב., ףסוי

 ןעמ סָאװ ,בלַאק ַא הפורע הלנע
 םירבד שמוח ןיא ,(ּפָאק ןייז ּפָא טקַאה
  -ַעג ןעמ בוא זַא ,טגָאזעג טרעװ א"כ
 ןטעדרָאמרעד ַא דלעפ ַא ףױא טניפ
 םעד ןעניפעג טשינ ןָאק ןעמ ןוא שטנעמ
 "טנָאנ רעד ןופ עטסטלע יד ןלָאז ,חצור

 לָאט ַא וצ בלַאק ַא ןעגנערב טָאטש רעטס !
 בלַאק םעד לָאז ןעמ ןוא לכייט ַא ןבעל ! ןרהא וצ טדנעװעג ךיז ןדיי יד ןנָאה

 עטסטלע-טָאטש יד !ּפָאק םעד ןקַאהּפָא
 ןגָאז ןוא טנעה יד ןשאוװּפָא ךיז ןלָאז

 -גא, ,/הזה םדה תא וכפש אל ונידי;
 סָאד ןסָאגרַאפ טשינ ןבָאה טנעה ערעזד
 טָאג ןטעב ןלָאז ןוא ,"טולב עקיזָאד

 סָאד קלָאפ ןשידי םעד ןייז וצ לחומ
 ןיא ם"במר רעד -- .טולב ענעסָאגרַאפ
 םעט רעד זַא ,טגָאז ?םיכובנ הרומ,,
 רעקיזָאד רעד בילוצ ידכ ,זיא ןופרעד |

 .ןגעו ןדער ןשטנעמ ןלעװ טייקכעלרעייפ :
 סָאד ןוא ןריסערעטניארַאפ ךיז ןוא םעד ' 108 יא טביוטשעצ ,ןבירעצ בלַאק

 ,חצור םעד ןקעדנַא וצ ןריפרעד ןָאק טרש םעד ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא
 . ,לגע ןופ רעניד יד ןטיוט ןסייהעג ןוא יול

 1888 ןריובעג) ףסוי לאומש ,ןוננע
 1907 טניז ,(עיצילַאג ,שטַאשטוב ןיא
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 1914 ןופ הקספה טימ) לארשי-ץרא ןיא
 -עטשטפירש רעשיאערבעה ,(1924 זיב
 -יסח ןופ ןענעז ןעגנולייצרעד ענייז ;רעל
 -ייטשסנבעל ןשידיי ןופ ןוא ןבעל ןשיד
 -סקלָאפ זיא ליטס ןייז ;עיצילַאג ןיא רעג
 ,םירפס עשידיסח עקילָאמַא ןופ ,ךעלמיט
 ןעוװעג זיא גנולייצרעד עטשרע ןייז
 -וּפ, ךָאנרעד ,"רושימל בוקעה היהו,
 רע ?'םימי בלב, ,"הלכ תסנכה, ,"ןיל
 -מַאז "םיארונ םימי, ןעוועג רבחמ טָאה
 עמ ירופיס ,רעטרעוו ,םיגהנמ ןופ גנול
 ןטפירש ענייז ,םיארונ םימי רעביא תויש
 ירעדנעב 6 ןיא ןענישרעד ןענעז

 תורבדה תרשע יד ןופ ענייא תודע
 דע ךערב הנעת אל, זיא ('כ תומש)
 שלַאפ ןייק ןגָאז טשינ טסלָאז, ,"רקש
 שמוח ןיא טגָאזעג טרעװ ךיוא .?תודע
 ָאי טסייו רענייא בוא זַא ,'ה ארקיו
 םיא טרעװשַאב ןעמ ןוא ןגָאז וצ תודע
 רע זַא ,טגָאז רע ןוא ,ןגָאז וצ תודע
 -ַאב ןרעוו רע טעװ ,טשינרָאג ןופ טסייוו
 ן"י םירבד שמוח םעד טױל .טפארטש
 רָאנ ןפארטש-טיוט ןלייטרוא ןעמ ןָאק
 ןכאזטלעג ןיא ךיוא .תודע ייווצ ךרוד
 תודע סלַא .תודע ייווצ ןבָאה ןעמ זומ
 ןיק טשינ ןוא רענעמ ןייז רָאנ ןענָאק
 -- .דצ ןטריסערעטניארַאפ ןופ םיבורק
 ןיא ךיז ןעניפעג תודע ןגעוו םיניד יד
 ןוא ,תודע תוכלה הרות הנשמ ם"במר
 -- ח"כ םינמיס טּפשמ ןשוח ךורע ןחלש

 ,ד"ל

 "יזנ רדס ןיא תוינשמ אתכסמ תוידע
 םיקרּפ 8 ןוא הנשמ םיקרּפ 8 טָאה ,ןיק
 ןעמָאנ ריא ;ָאטשינ זיא ארמג ;אתפסות
 רעד זיא סָאװ ,ןופרעד טמַאטש תוידע
 ןגעו ,תוכלה טכארבעג ןרעו הנשמ
 תודע ןבָאה םיאנת ענעדישרַאפ עכלעוו
 -טנַא יז ןהכלה יד זיא ױזַא זַא ,טגָאזעג
 יאמש תיב ןופ תוקולחמ לייט ךיוא טלַאה
 יז טסייה ארמג רעד ןיא ;ללה תיב ןוא

 408 לגר הלוע---תודע

 -רע ערעדנַא ןוא ז"כ תוכרב) "אתריחב,
 תוכלה יד ןופ לײט עסיורג ַא .(רעט
 גָאט ןיא הנבי ןיא ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז
 הירזע ןב רזעלא יבר טָאה ןעמ ןעוו
 רזעלא , עז) הבישי שאר סלַא טמיטשַאב
 תורוד,, יולה ןיא םיטרּפ -- .(?הירזע ןב
 | ,"םינושארה

 ."ןדע ןג, עז ןדע

 רבדמב שמוח ןיא ןְׁשבה ךלמ נוע
 ןדיי יד ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוװ א"כ
 -עגסױרַא זיא רבדמ ןיא ןעוועג ןענעז
 רעד גוע המחלמ ןיא ייז ןגעק ןעגנַאג
 םיא ןבָאה ןדיי יד ןוא ,ןשב ןופ ךלמ
 ,טלייצרעד טרעוו 'ג םירבד ןיא ;טגיזַאב
 רעייז ַא ,ןזיר יד ןופ ןעוועג זיא גוע זַא
 םיחבז) ארמג רעד ןיא ןַאמ רעכיוה
 הבר םירבד) שרדמ ,(ד"נ תוכרב ,ג"יק
 ןייז ןגעוו םירוּפס טלייצרעד ןרעוו ('א
 ,טײקרַאטש ןוא טייקכיוה

 .?תונברק. עז הלוע

 ."הרותה תאירק, עז הרותל הלוע

 םילשורי ןייק ןייג סָאד לגר הלוע
 שדקמה תיב ןיא ןייז וצ בוט םוי ףיוא
 -הלוע הוצמ יד ;תונברק ןייז בירקמ ןוא
 תומש שמוח ןיא ןַארַאפ זיא ןייז-וצ-לגר
 סע ואו ,ז"ט םירבד שמוח ןוא ג"כ
 -לגר-הלוע ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו
 חסּפ ףיױױא  ,רָאי ןיא לָאמ יירד ןייז
 ןופ טייצ רעד ןיא .תוכוס ןוא תועובש
 ןייק ןייז לגר הלוע ןגעלפ שדקמה תיב
 "ןיא עשידיי יד רָאנ טשינ םילשורי

 ןדיי ךיוא רָאנ לארשי-ץרא ןופ רעניואוו
 -עת הנשמ) לבב יװ רעדנעל ערעדנַא ןופ
 רהנל ןורחאה עיגיש דע, 'א קרּפ תינ
 "רעד ןאליפ) ןטּפיגע ךיוא ןוא ("תרּפ
 -קעלַא ןופ ןייז לגר-הלוע ןייז ןגעוו טלייצ

 ,רעדנעל ערעדנַא ךיוא ןוא (עירדנַאס
 ,חספ ףיוא ןעמוקעג ןעמ זיא ןטסיײמַא
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 -רעד (0 ךוב ,תומחלמ) סויוואלפ זַא ױזַא
 "עג חסּפ ןענעז םילשורי ןיא זַא ,טלייצ

 עקיזָאד יד .ןדיי ןאילימ 2 רעביא ןעוו
 רעבָא ;אמזוג ַא ךעלניישראוו זיא לָאצ

 ןשטנעמ ליפ ןַא ,ןעז וצ זיא ריא ןופ

 "שמ רעד ןיא .חסּפ ףיוא ןעמוקעג ןענעז
 םיניד יד ןַארַאפ ןענעז הגיגח ןופ הנ

 -קש ןיא הנשמ יד .ןייז-לגר-הלוע ןגעוו

 ,ןעגנוטכירנייא יד ןגעוו טלייצרעד םיל

 לארשי-ץרא ןיא טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ

 "ילוע יד ןעמענוצפיוא ידכ ,םילשורי ןוא

 -עג .ןגעוו עטוג טכַאמעג טָאה ןעמ ;לגר

 רַאפ רעסאוו ןבָאה וצ סענורב ןבָארג

 ב"י אמוי ארמג יד .עדנעמוקנָא יד

 ןבָאה רעניואוונייא-םילשורי יד זַא ,טגָאז

 טלעג ןייק-לגר ילוע יד ןופ ןעמונעג טשינ

 הנשמ ןיא ,ןפָאלש םוצ ץַאלּפ רַאפ

 ןופ רענייק זַא ,טגָאזעג טרעוו 'ה תובא

 סע זַא ,טגָאזעג טשינ טָאה לגר ילוע יד

 "ורי ןיא ןפָאלש םוצ טרָא'ס גנע םיא זיא

 ןייק ןייז-לגר-הלוע גהנמ רעד --- .םילש

 ןוא טָאטש ןופ טייוו ןייטש ןוא םילשורי

 ןוא טָאטש רעד ןופ ןברח ןפיוא ןענייוו

 טריפעגנייא ןעוועג זיא שדקמה תיב ןופ

 .(ערעדנַא ןוא יא

 ןט7 ןיא זיא לארשייץרא טניז .דומלתה

 יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ טרעדנוהרָאי

 ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי ןוא רענַאדעמכַאמ

 םילשורי ןיא ןייז וצ שינעביולרעד יד

 .רעסערג ןרָאװעג ןייז-לגר-הלוע סָאד זיא

 ."לארשי-ץרא ,, טרָאװכוז עז ---

 טלעו ידו הזה םלוע ,אבה םלוע

 ,("טלעוו עקיזָאד יד, ,"ןעמוק טעוו סָאװ

 גנוסַאפיוא רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא

 200 אבה םלוע

 יו םעדכָאנ ךיז טניפעג המשנ יד רעכ

 ןיא .טברַאטש רעּפרעק סנשטנעמ םעד

 לש ןיד תיב רעד ןַארַאפ זיא אבה םלוע

 סָאװ ,למיה ןופ טכירעג סָאד ,הלעמ

 ,םישעמ ענייז טול שטנעמ ןדעי טּפשמ

 ןיא ןבעל םייב ןָאטעג טָאה רע עכלעוו

 ןג רעד ךיז טניפעג טרָאד ;הזה םלוע

 -אב ןופ טרָא סָאד ,םוניהג רעד ןוא ןדע

 -ארטשַאב ןוא תווצמ ןָאט רַאפ גנוניול

 ןעמוקַאב סָאד .תוריבע ןָאט רַאפ גנופ

 ,טסייה טלעװ רענעי ףיוא גנונױלַאב יד

 "נס הנשמ יד ןוא ,"אבה םלועל קלח;

 "אב סע רעװ ,טגָאז קרּפ ןטצעל ןירדה

 רעוו ןוא אבה םלועל קלח םעד ָאי טמוק

 ,טגָאז 'ד קרּפ תובא הנשמ יד .טשינ

 "זורּפ ַא יו ךיילג זיא הזה םלוע רעד זַא

 םלוע םוצ ,רעמיצ-סגנאגניײרַא ןַא ,רוד

 ןיא ןטיירגוצ ךיז ףרַאד ןעמ ןוא ,אבה

 ןיא ןעמוק וצ ידכ ,"רעמיצ-סגנאגניירַא ,

 "שמ רעבלעז רעד ןיא .,(ןילקרט) ץַאלַאּפ

 תווצמ העש ןייא זַא ,טגָאזעג טרעוװ הנ

 רעסעב זיא הזה םלוע ןיא הבושת ןוא |

 ,אבה םלוע ןיא ןבעל עצנַאג סָאד יו

 םלוע ןיא ןבעל טוג ןופ העש ןייא זַא ןּוא
 ןיא ןבעל ןצנַאג ןופ רעסעב זיא אבה יתבר הכיא שרדמ) םילשורי ןברח ןכָאנ

 הוה םלוע *  ''* עבלעז סָאד
 "וּפס ליפ ןַארַאפ ןענעז םירפס-רסומ וא 1 181 זופ טיײצ רעד ןיא ןעוועג

 שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא

 אבה םלוע רעד -- .אבה םלוע ןגעוו םיר

 ,"תמאה םלוע, ןפורעגנָא ךיוא טרעוו

 :תמא רעד זיא טלעװ רענעי ףיוא לייוו

 ,טלעוו ערעכעה יד ,"ןוילעה םלוע,, ךיוא

 םלוע;/ ןפורעגנָא ךיוא טרעװ הזה םלוע

 "חתה םלוע, ,(טלעוו עקירעדינ) "לפשה

 "שה םלוע. ,(טלעוו עטשרעטנוא) "ןות

 זיא סע ;טײקשלַאפ ןופ טלעװ) רק
 "ותה םלוע, קורדסיוא רעד ןַארַאפ ךיוא

 . דישרעטנוא רעד טריפעגכרוד טרעוו

 ןוא ,(ןעשזדנָאלבמורַא ןופ ,גנונעדרָאמוא :

 -רַאפ לייט זַא ,ןביולג רעד ןַארַאפ זיא סע
 רעקיזָאד רעד, ,'הזה םלוע, ןשיװצ

 ןעמ רעכלעװ ןיא ,טלעװ רעד ,"טלעוו

 רעד, ,"אבה םלוע;,, ןוא ,ןבעל םייב זיא

 -לעוו ןיא ,טלעוו רעד ,"טלעוו רעדנעמוק

 ֹו

 ו

 י*

 ןופ טלעװ יד) "העותה םלוע; ןוא "וה

 ףיוא םורא ןרעדנַאװ תומשנ ענעברָאטש

 סָאד ."העותה םלוע, ןיא טלעוװ רעד
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 יד ךיוא טנכיײצַאב "הזה םלוע;; טרָאװ
 -עלרעּפרעק יד ,טלעוו רעד ןופ םיגונעת
 "קינהוה םלוע, ןוא ,סנגינעגרַאפ עכ
 טימ רָאנ ּפָא ךיז טיג סָאװ ,רעד טסייה
 -כוז עז -- .,סנגינעגרַאפ עכעלרעּפרעק
 "-שנ ןופ טייקכעלברעטשמוא, רעטרעוו
 ,"שנועו רכש., ,"ןדע ןג,, ,"םונהיג,, ,"המ

 זַא ,טגָאז ג"כ ארקיו שמוח רעד רמֹוע
 האובת יד ןדיינש בױהנָא ןופ גָאט ןיא
 לטניב טשרע ןייא ןעגנערב ןעמ ףרַאד

 "ףמוע,, ןופ שטייט רעד) ,רמוע ,האובת
 "ובת לטניב, ךעלנייוועג ,"לטניב,, זיא

 רעד .ןברק סלַא שדקמה תיב ןיא ("הא
 "תבשה תרחממ,, שמוח ןבלעז ןיא קוסּפ
 סָאד זַא ,ןרָאװעג טשטייטעגסיוא זיא
 ,חסּפ בוט-םוי ןופ סנגרָאמוצ ןעמ טניימ
 ןוא ,ןסינ ןט18 ןיא סיוא טמוק רעכלעוו

 ןעגנערב רעבירעד ןעמ ףרַאד רמוע םעד

 םעד ןגעװ .ןסינ ןט16 םעד ,סנגרָאמוצ
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא שטייטסיוא ןקיזָאד

 ךיוא זיא רמוע טימ .םיקידצ עטקעס

 -ףעד ןוא ,הריפס ןלייצ סָאד ןדנוברַאפ
 "םוז עז -- .תועובש בוט-םוי רעד ךָאנ
 ,"םיקידצ, ,"הריפס,} ,"שדח., רעטרעוו

 ."תועובש,,

 "תבש, עז תבש גנוע

 ."שנועו רכש., עז שנוע

 "הט רדס ןיא תוינשמ אתכסמ ןיצקוע
 ארמג :אתפסות ךיוא ,םיקרּפ 2 .,תור
 ןופ האמוט ןופ םיניד טלדנַאהַאב ;ָאטשינ

 ץנַאג ןיא עטצעל יד זיא יז ;גראוונסע

 "רעוו יד טימ ךיז טקידנע ןוא ,תוינשמ
 זיא ןדיי רַאפ הכרב עטסערג יד זַא ,רעט

 ,םולש

 טרעװ ז"ט ארקיו שמוח ןיא לואזע
 -נערב ןעמ לָאז רוּפכ-םוי ןיא זַא ,טגָאזעג

 רפוסה ארזע---רמוע

 ,גנונעכערטייצ רעכעל
 ! רעד ןוא םישורּפ יד ןשיװצ הקולחמ
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 -יעש,,) ןגיצ ייווצ שדקמה תיב ןיא ןעג
 ןוא ,לרוג ייז ףיוא ןפראוו ןוא ,(?םיר
 וצ ןברק סלַא ןייז בירקמ ייז ןופ םענייא
 ַא ךרוד ןקישקעװַא ןט2 םעד ןוא ,טָאג
 הרזג ץרא לא לזאזעל, שטנעמ ןלעיצעּפס
 .רעוו עקיזָאד יד טָאה ןעמ ;"הרבדמה

 ןיא גרַאב ַא וצ, טשטייטעגסיוא רעט
 ואוו ,םילשורי ןופ חרזמ וצ "רבדמ רעד
 ןופ ןפראוועגּפָארַא ריעש םעד טָאה ןעמ
 ןרָאװעג טרעטעמשעצ זיא רע ןוא גרַאב
 יד .'ה קרּפ אמוי הנשמ) ךעלקיטש ףיוא

 ריעש רעד זַא ,טגָאז ח"נ אמוי ארמג
 -הדגַא ןַא טימ תוכייש ַא טָאה לזאזעל

 אזע םיכאלמ עטכעלש ייווצ ןגעוו רוּפס
 ןפראוועגּפָארַא ןענעז עכלעוו ,לאזע ןוא

 טריפרַאפ ןבָאה ןוא למיה ןופ ןפרָאװעג
 ,"ךוּפיכ םוי, עז -- .דניז וצ ןשטנעמ

 ןיא הדוהי ןיא ךלמ (הירזע ) והיזע
 "גייוועג רעד רַאפ 740 --- 792 ןרָאי יד

 ןרָאװעג זיא רע

 םעדכָאנ ,רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא ךלמ
 טעדרָאמרעד זיא היצמא רעטָאפ ןייז יו

 טָאה רע .רעדנעטשפיוא ךרוד ןרָאװעג
 שדקמה תיב  ןיא ןייגניירַא טלָאװעג

 -עג טשינ זיא רע םגח ,תרוטק ןעגנערב
 זיא רַאפרעד ףָארטש סלַא ;ןהכ ןייק ןעוו

 זיא ןוא תערצ טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג רע
 ןייז ןיא .טיוט ןייז זיב ערוצמ ןעוועג

 -יורג ַא לארשי-ץרא ןיא ןעוועג זיא טייצ
 ןייז ןיא ;ששער,) שינרעטיצ-דרע עס
 ןוא היעשי טגָאזעג תואובנ ןבָאה טייצ
 ןַארַאפ זיא שער ןגעוו האוכנ יד .סומע
 ןופ ןבעל ןגעו .ו לטיּפַאק סומע ןיא

 ןוא ד"י 'ב םיכלמ ןיא ןַארַאפ זיא והיזע
 -עג טרעוו סע ואוו ,ו"כ 'ב םימיה ירבד
 ןבירשעג טָאה איבנה היעשי זַא ,טגָאז

 ,רפס ַא םיא ןגעוו

 ןסױרג ןופ ןעמָאנ רֿפוסה ארזע
 -נאגעגפיוא זיא רעכלעוו ,רעריפ ןשידיי
 רעד ןיא לארשייץרא ןייק לבב ןופ ןעג
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 ןט1 ןופ ןברח ןכָאנ ןויצ תביש ןופ טייצ

 ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג זיא רֶע ;שדקמה תיב
 "-שי-ץרא ןייק לבב ןופ ןדיי 1,800 טימ
 -עלנייועג רעד רַאפ 428 רָאי ןיא לאר
 טמיטשַאב קידנרעוו ,גנונעכערטייצ רעכ
 אתששחתרא ךלמ ןשיסרעּפ םעד ךרוד
 סעסקרעסקַאטרַא ןייז לָאז סָאד) ןט1 םעד

 ןופ רעריפ רעקיטסייג סלַא (רעט1 רעד

 ןגעװ .ןהכ ַא ןעװעג ןזיא ארזע .ןדיי

 טרָאװכוז םייב עז רפוס לטיט םעד
 לטיט ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד ;"רפוס,

 רפס ןיא .,עיסרעּפ ןיא טמַא ןכיוה ַא ןופ
 ןבירשַאב ןַארַאפ ןיא הימחנ ןוא ארזע

 ןדיי רַאפ ןָאטעג טָאה ארזע סָאװ ץלַא

 יד ןדיי יד טימ טנרעלעג טָאה רע יװ

 רעד .ןכאז ערעדנַא ןוא ('ז ארזע) הרות
 יװַא ןעוועג זיא ארזע זַא ,טגָאז דומלת

 "עג טנַאקעג טָאה םיא ךרוד זַא ,סיורג
 ונבר השמ ןעוו ,הרות יד ןרעװ ןבעג
 ןירדהנס) רעירפ ןעוועג טשינ טלָאװ

 טָאה ארזע זַא ,טגָאז דומלת רעד .(א"כ
 יײז ןשיוװצ .תונקת ךס א טריפעגנייא

 -געעג טָאה רע :עדנגלָאפ ןַארַאפ ןענעז
 ףיוא טפירש עשיאערבעה עטלא יד טרעד
 -בוז עז ;א"כ ןירדהנס) טפירש-רושא יד

 -עגניא טָאה רע ;('תיב-ףלא , טרָאװ
 -נָאמ הרותי'רפס ןיא ןענעײל וצ טריפ
 וצ תבש ךיוא יוװ ,קיטשרענָאד ןוא קיט
 אמק אבב) תונקת ערעדנַא ךיוא :החנמ
 יד זַא ,טגָאז 'כ הכוס ארמג .יד .(ב"פ
 ןופ ןרָאװעג ןסעגרַאפ טַאהעג זיא הרות
 -עגנייא קירוצ יז טָאה ארוע ןוא ןדיי
 לייט ןופ גנונימ רעד טױל .טריפ
 ןעװעג ארזע זיא רעשרָאפ עשירָאטסיה
 תוכלה לייט טריפעגנייא טָאה סָאװ ,רעד
 ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןופ םיניד ןֹוא
 ןעוועג ןבָאה לָאז רע ;םישורּפה תרות יד

 תסנכ; רעד ןופ דסיימ רעטשרע רעד
 תסנכ עז) "םירפוס,, יד ןופ ,"הלודגה
 םיא ןופ --- .("םירפוס,, ןוא ?הלודגה
 ,ארזע רפס סָאד ך"נת ןיא ןַארַאפ זיא
 ןיא ליט) ךעלטיּפַאק 10 טָאה סָאװ
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 ;שיאעמַארַא ןיא לייט ןוא שיאערבעה
 -גָאגעגפיוא זיא ארזע ױזַא יו טלייצרעד
 סארזע ןוא לבב ןופ לארשי-ץרא ןייק ןעג
 טכארבעג טרָאד ןרעו ךיוא ;טייקיטעט
 עשיסרעּפ עקידרעירפ ןופ ןטנעמוקָאד
 סָאד ןעיוב ןגעוו (שוירד ,שרוכ) םיכלמ
 סוחי ןופ המישר יד ךיוא :שדקמה תיב
 רפס סָאד .סעילימַאפ עשידיי ןופ תובא
 רעד ןופ .םיבותכ יד טרעהעג אדזע
 יד זַא ןעז וצ זיא ג"צ ןירדחנס ארמג

 טנכעראפ ןענעז הימחנ ןוא ארזע םירפס
 יד .ארזע ןעמָאנ ןטימ ,רפס ןייא רַאפ
 ארזע זַא ,טגָאז ו"ט ארתב אנב ארמג

 ךיוא ןוא (ארזע) רפס ןייז ןבירשעג טָאה

 ןטק דעומ ןופ ."םימיה ירבד, רפס סָאד
 זַא ,ןעז וצ זיא ,רעטרע ערעדנַא ןוא ח"י
 ןעמ סָאװ ,הרות רפס ַא ןעװעג זיא סע
 "עג ןבירשעג זיא יז ןוא ,ןטלַאהַאב טָאה

 רענעגייא ןייז טימ ארזע ךרוד ןרָאװ
 הרות רפס רעקיזָאד רעד טיול ןוא ,טנַאה
 ערעדנַא עלַא ןעועג היגמ ןעמ סטָאה
 א ןעועג זיא רעטעּפש .תורות ירפס
 ןופ הרות רפס עקיזָאד יד זַא ,הרוסמ

 ןיא לוש רעד ןיא ךיז טניפעג ארזע
 -עג) הרוסמ ַא טיול .םירצמ ןיא ריחאק

 יבר ןופ "ןימינב תועסמ,, ןיא טכארב
 קירוצ ארזע זיא (אלעדוט ןופ ןימינב

 ךיוא .ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא לבב ןייק

 ןוא רבק ןייז טרָאד ןעמ טזייוז טנייה

 רעד ןיא .ןייז ללּפתמ טרָאד טמוק ןעמ
 ,טגָאעג טרעװו תבטב הרשע וצ החילס
 ,תבט גָאט ןט9 ןברָאטשעג זיא ארזע זַא
 "עז ך"נת ןיא ארזוע רפס םעד ץוחַא --
 ייווצ םינורחא םיבותכ יד ןיא ןַארַאפ ןענ
 ןבעגעגנָא זיא סע עכלעוו ןגעוו ,םירפס

 "ייא .ארזע זיא רבחמ רעייז זַא ,ןעראוועג

 סָאד) "רעטפ רעד ארזע;, זיא ייז ןופ רעני

 רעד ארזע, ןפורעגנָא טרעוװ הימחנ רפס

 "זע, טסייה רפס עט2 סָאד ןוא ,("רעטפ
 -ופס ןטלַאהטנַא עדייב ?רעט4 רעד אר
 ןופ) ןויצ תביש ןופ טייצ רעד ןופ םיר
 ןופ ןעגנואעז ,(לאיתלאש ןוא לכבורז
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 "עז ייז .חישמ ןגעוו ןעגנוביולג ,םיכאלמ
 -נוניימ לייט טיול ןוא ,שיכירג ןיא ןענ
 "עג ןבירשעג רעט4 רעד ארזע זיא ןעג

 םירפסה, עז .שיאערבעה ןיא ןרָאװ
 ןגעוו -- .אנהכ ןופ עבַאגסיױא "םינוצחה
 סייוו ,"לארשי ימי ירבד,, ץערג עז ארזע
 רענזילק ,'א קלח "וישרודו רוד רוד,
 -כוז עז -- ."תילארשיה הירוטסיהה,;
 ."הימחנ,, טרָאװ

 תיב, עז שרקמה תיב ןופ הרזע
 ."שדקמה

 ."הירזעו לאשימ היננח. עז הירוע

 18578--1513) םימודאה ןמ הירזע
 רעטמירַאב ,(עילַאטיא ןיא אוטנאמ ןיא
 "רשי:תמכח רעד ןופ רעדנירג ,רעשרָאפ

 -עילימאפ ןייז ;רעקיטירק .,גנושרָאפ-לא
 יד ןופ,,) "יסאר עד. ןעוועג זיא ןעמָאנ
 -עג ןזיא רע .("םימודַאה ןמ,, ,"עטיור
 קיטייצכיילג ןוא ,ןדמל רעסיורג ַא ןעוו
 ןײטַאל ,שיכירג ךיוא טנעקעג רע טָאה

 טמירַאב ןייז .שינַאּפש ,שינעילַאטיא
 טײטשַאב ."םיניע רואמ,, רעד זיא רפס
 -רעביא) "םינקז תרדה, ;םיקלח 3 ןופ
 ןגעו "ווירב-סאעטסירַא,; ןופ גנוצעז
 גנוצעזרעביא - ך"נת רעשיכירג רעד
 לוק, ,(םיעבשה םוגרת ?אטניגַאוטּפעס

 ןיא שינרעטיצ-דרע רעד ןגעוו) "םיהלא
 טָאה רע סָאװ ,1870 רָאי ןיא אוטנַאמ
 ."הניב ירמא, ןוא ,(טבעלעגרעביא ןיילַא

 "הניב ירמא, לייט רעט3 רעקיזָאד רעד
 טָאה הירזע 'ר .רעטסקיטכיו רעד זיא
 -טפַאשנסיװ טלדנַאהַאב רעטשרע רעד ָאד
 -עג רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעל

 "ינעלעה עשידיי יד טקעדטנַא ,עטכיש
 ,עירדנאסקעלַא ןטלַא ןופ סערעל עשיטס
 רעביא ןבירשעג ,ןָאליּפ סרעדנוזַאב ןוא
 ינש תיב ןופ טייצ ןיא סעטקעס עשידיי
 רעביא ,'םייסיא; יד סרעדנוזַאב ןוא
 "ידיי עטלַא ,אבכוכ רב ןופ המחלמ רעד

 טייצ רעד רעביא ,םינהְכ יד ,תועבטמ עֵש

 26 הירזע---הרזע

 "יא ,תודוקנ ןופ גנואײטשטנַא רעד ןופ
 ארמג רעד ןיא תודגא ענעדישרַאפ רעב
 עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ,שרדמ ןוא
 יד זיא "הניב ירמא,, ןיא ןעגנולדנַאהּפָא
 -ָאנָארכ רעשידיי רעד ןופ גנולעטשטסעפ

 ןדיי יד טניז ןופ טייצ רעד ןופ עיגָאל
 -רעּפ רעד רעטנוא לבב ןופ קירוצ ןענעז

 ןופ ןעמענייא םעד זיב טפאשרעה רעשיס

 ,ןודקומ רעדנַאסקעלַא ךרוד לארשי-ץרא

 רעלענאיצידארט רעד ןגעק גנוניימ ַא
 םעד ןגעוו עז) ארמג רעד ןיא גנוניימ
 "ןברח, ,"שדקמה תיב, רעטרעווכוז

 ינַאהּפָא עלא יד .("גנונעכערטייצ , ןוא
 םרוטש ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה ןעגנולד

 ןייז ןוא הירזע יבר ןגעק ןטסעטָארּפ טימ
 יז ןשיוצ ,םינבר ענעעזעגנָא דצמ רפס

 ,(ךורע ןחלש ןופ רבחמ) וראק ףסוי יבר
 -נא ןוא (גַארּפ ןופ ל"רהמ) ייוויל יבר
 -טנערַאפ ךיז טָאה הירזע יבר .ערעד
 "ףסכל ףרצמ,, רושָארב ַא ןיא טרעפ
 ןעמ טָאה טעטש עשינעילַאטיא ייר ַא ןיא
 ןענעייל וצ ןטָאבראפ (ד"לש רָאי ןיא)
 ןיא ,לארשי-ץרא ןיא .םיניע רואמ םעד
 םיניע ריאמ םעד טגיילעג ןעמ טָאה ,תפצ
 -יא םעד ףיוא ןבירשעגרעטנוא) םרח ןיא
 -עּפש לייט .(ךישלא השמ יבר ךיוא רוס
 -חמ ןאמּפיל בוט-םוי יבר) םינבר ערעט
 (ערעדנַא ןוא ?"בוט םוי תופסות,, ןופ רב
 ךיז ןפורַאפ ןוא טניילעג ָאי םיא ןבָאה

 יבר -- .םיא ףיוא םירפס ערעייז ןיא
 .18/8 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא הירזע
 ןופ חסונ םעד טזָאלעגרעביא טָאה רע

 יד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ הבצמ ןייז
 ףוחה לא ןה תורעס םי ןמ., רעטרעוו

 ךיא ןיב ןעמרוטש ןופ םי ןופ) ?יתאב
 .טָאה הירזע יבר .(גערב םוצ ןעמוקעג

 ---.םיטויּפ ןוא םיריש ךיוא טזָאלעגרעביא
 ,גרעבניצ ,"לארשי ימי ירבד, ץערג עז
 .ןדיי ייב רוטארעטיל ןופ עטכישעג,
 ,ךרע) "ןילמ ךרע;,, ,טרָאּפָאּפאר ךיוא עז
 סהירוע יבר רעביא ("ןודקומ רדנסכלא
 - ,גנולדנאהּפָא רעשיגָאלָאנָארכ
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 טמענ סָאװ ,"קיטע , טרָאװ סָאד קימע
 ןופ גנוריפיוא רעד ןגעוו ערעל יד םורַא
 גנודליבסיוא יד ,תודימ עטוג יד ,שטנעמ

 -עה רעד ןיא טינ טָאה ,רעטקַארַאכ ןופ

 "רעביא עקיטכיר ןייז ךארּפש רעשיאערב

 סע ןעמ טנכייצַאב ךעלנייוועג .גנוצעז

 ,"רסומ,, טרָאװ םעד טימ שיאערבעה ןיא

 רענרעדָאמ רעד ןופ גָאלָאעדיא רעד ןוא

 ,גנוגעוַאב רעלַאנאיצַאנ רעשיאערבעה

 טימ ליפ רעייז ךיז טצונַאב ,םעה"דחא

 -ַאב סלַא "תודהיה רסומ,, ןימרעט םעד

 ."םוטנדיי ןופ קיטע, רַאפ גנונעכייצ

 "רסומ, ןשיװצ דישרעטנוא רעד רעבָא

 סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב "קיטע,, ןוא

 ןיא ןענַאטשרַאפ טרעו רע יוז ,"רסומ,,

 זיב ך"נת ןופ םירפס עזעיגילער עלַא
 עלַא ןעמונעגמורַא טָאה ,טייצ רעיינ רעד

 םדא ןיב, יד ייס ,דיי ןופ ןעגנוריפיוא

 ןוא (טָאג ןוא שטנעמ ןשיווצ) "םוקמל
 ןייא ןשיווצ) "ורבחל םדא ןיב,/ יד ייס

 ןגעקַאד ,(טייוצ םעד ןוא שטנעמ

 יד ךילכעזטּפױה םורַא טמענ "קיטע.

 יד) שטנעמ וצ שטנעמ  ןופ גנוריפיוא

 -ענײרַא ליוו עיֿפָאזָאליפ ענרעדָאמ רָאג

 ןופ גנואיצַאב יד ךיוא קיטע ןיא ןעמענ

 טפערט רעבירעד .(ןיײלַא ךיז וצ שטנעמ

 רעטרעוו רדסכ םירפס-רסומ יד ןיא ןעמ

 ,דיי ןופ תובוט תודימ יד ןגעוו רָאנ טינ

 תוקדצ ,תונמחר .תווינע ןגעוו ,לשמל יו

 ,םידסח תולימג ,ןשטנעמ ערעדנַא וצ

 וצ הּפצוח וצ ץַאזנגעק ןיא) תונשייב

 ,המודכו האנש ןגעק ,סעכ ןגעק ,(םינּפ זע

 ןיבש םיניד ןוא תווצמ יד ןגעוו ךיוא רָאנ

 "ודכו ןסע רשכ ,תבש יו ,םוקמל םדא

 "ומ,, טרָאװכוז עז "רסומ., ןגעוו -- .המ

 יד ןבעגעג ךיוא ןרעו סע ואוו ,"רס

 יד ןופ ענייא -- .רסומ םירפסיטנורג

 םוטנדי ןופ קיטע ןגעו ןגארפ-טּפיוה

 רעד זיא יצ ,זיא (קיטע ןגעוו ללכב יוו)

 עטנַאמרעד עלַא יד ןבָאה וצ בייוחמ ךיי

 ךעלרעניא לייוו רַאפרעד תובוט תודימ

 -יינ יִד טצנאלפעגנייא זיא שטנעמ ןיא

 5278 קיטע

 יד לייוו ןוא םישעמ עטוג ןָאט וצ גנוג
 טוג ןענעז תודימ ןוא םישעמ עקיזָאד
 רעדָא ,רוטַאנ רעייז ןיא ,"םמצע דצמ;,
 עיגילער יד לייוו ,ןָאט ייז ףרַאד ייז ןעמ

 ףטמירַאב יד זיא סָאד .זנוא טסייה
 יצ ?םָאנָאטױא, קיטע זיא יצ עגארפ
 ,םירפס-ך"נת יד ןיא ."םאנארעטעה,,
 רעשידיי ןופ דוסי רעד ןענעז עכלעוו
 ףיוא הבושת ןייק טינ ןעמ טניפעג ,קיטע
 -עהישידי רעד .עגארפ רעקיזָאד רעד
 עירדנַאסקעלַא ןיא ףָאזָאליפ רעשיטסינעל
 ןריפכרוד ליוװ (טרעדנוהרָאי ןט1) ןָאליפ
 -עג) ןעגנוניימ עדייב ןשיװצ עזעטניס ַא
 -נַאקַאב רעד ףיוא ,ךעלטנגייא ,טציטש
 -רעקיאָאטס רעטלא רעד ןופ ערעל רעט
 -עג ןדנוא טָאה טָאג זַא ,ונייהד ,(עלוש
 יז לייו ,תובוט תודימ יד ןבָאה ןסייה
 ןענעז ייז לייו ,םמצע דצמ עטוג ןענעז
 עשיאָאטס יד זיא סָאד) ?ךעלריטַאנ;
 סָאװ ,"רוטַאנ רעד טיול,, ןבעל וצ ערעל
 -עג וצרעד ןענעז סע ןוא רָאלק טינ זיא
 -ָאד רעד .,(םישוריּפ ליפ ןרָאװעג ןבעג
 -סיוא ךעלטנגייא טרעוו קנַאדעג רעקיז
 ןעו זא ,ארמג רעד ןיא ךיוא טקירדעג
 הרות יד ןרָאװעג ןבעגעג טינ טלָאװ סע
 עסיוועג ןענרעלּפָא טנָאקעג רימ ןטלָאװ
 ערעדנַא ןופ גנוריפיוא רעד ןופ תודימ
 עצנַאג ַא רעבָא .ןשינעפעשַאב עקידעבעל
 רעקנעד עזעיגילער עשידיי עסיורג ייר
 תובוט תודימ ןגעוו ערעל יד זַא ,ןעניימ
 ףיוא טעדנירגַאב רָאנ זיא םוטנדיי ןיא
 תווצמ יד יו טקנוּפ ,דוסי ןזעיגילער םעד
 "שמ ןופ שרפמ רעד .םוקמל םדא ןיבש

 ןעניפעג ליוו ארונטרב הידבוע 'ר תוינ
 הנשמ רעד ןיא קנַאדעג ןקיזָאד םעד
 עשיטע יד ןופ גנולמַאז יד) ?תובא,
 (עכָאּפע-םיאנת רעד ןופ רעטרעוו-טנורג
 רעטרעוװ יד טימ ןָא ךיז טביוה עכלעוו

 ונבר השמ) ?יניסמ הרות לביק השמ,,
 טָאג ןופ הרות יד ןעװעג לבקמ טָאה
 -נָא רעקיזָאד רעד זַא ,(יניס גרַאב ןפיוא
 עלָא יד ךיוא זָא ,ןגָאז וצ טְנייֵמ ביוה
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 ןיא םיאנת יד ןופ רעטרעוװ עשיטע
 סלַא ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז ?"תובא,

 יז לייוו טינ ןוא ,יניס גרַאב ןפיוא הרות

 ַא -- .ךיז רַאפ ןוא ןַא ךעלצונ ןענעז

 'רעשידיי רעזעיגילער רעד ןגעוו המישר
 ."ךסומ,, טרָאװכוז םייב רימ ןבעג קיטע
 ןבירשעג ןענעז טייצ רעיינ רעד ןיא ---
 ןגעו ןעגנולדנַאהּפָא עקיטכיוו ןרָאװעג
 דישרעטנוא ןגעוו ןוא םוטנדיי ןופ קיטע

 ,רעכעלטסירק ןוא קיטע רעשידיי ןשיווצ
 ןגעוו ןעמעלכָארּפ ערעדנַא ןגעוו ךיוא ןוא

 קרעװ סָאד זיא קיטכיו .קיטע רעשידיי
 ןיא ןבירשעג) סוראצאל רָאסעּפָארּפ ןֹופ
 םעה-דחא ;"םוטנדיי ןופ קיטע,, (שטייד

 ןיא) ?םיפיעסה יתש לע, רמאמ ןייז ןיא
 םעד טלדנַאהַאב ('םיכרד תשרּפ לע.

 -טסירק ןוא עשידיי ןשיװצ דישרעטנוא

 ."םעה דחא,, טרָאװכוז עז .קיטע רעכעל

 -אמ ןיא ילאס ןיא 1696) םייח ,רמע
 ןיא ג"קת זומת ו"ט ,1743 -- אקאר

 ,הבישי שאר ןוא לבוקמ  (םילשורי

 רוא; הרות ףיוא שוריּפ ןופ רבחמ

 טמירַאב ,םירפס ערעדנַא ןוא "םייחה

 ,טייקילייה ןוא תוקדצ ןייז טימ ןעוועג

 ןעמוקעג .םיתינעת ןופ ןבעל ַא טריפעג

 רָאי ַא ןוא 1742 רָאי ןיא םילשורי ןייק

 .רעדניק ןָא ןברָאטשעג רע זיא רעטעּפש

 "טע טרָאװ ןטימ ."ןיורק, ַא הרטע
 תילט ַא ןופ גנוצוּפַאב יד ןעמ טפור הר

 ןוא ,ּפָאק םעד וצ טקעד סָאװ לייט םייב

 ענרעבליז ןופ ןעועג זיא תובישח יד
 ןיורק יד הרטע ךיוא טפור ןעמ :תורטע
 .הרות רפס ַא ןופ

 ."רובע, עז רוביע

 -שי-ץרא ןיא גרַאב ַא ןופ ןעמָאנ לביע
 רעביאנגעק ,םכש טָאטש רעד ןבעל לאר
 א"י םירבד שמוח ןיא ;םיזרג גרַאב םעד
 טגָאזעג ונבר השמ טָאה ז"כ םירבד ןוא

 280 ערה ןיע--םייח ,רטע

 ןעמוקנײרַא ןלעוו ייז ןעוו זַא ,ןדיי יד
 גרַאב ןפיוא ייז ןלָאז לארשי-ץרא ןייק
 סָאװ ןשטנעמ ףיוא תוללק .ןפורסיוא לביע
 ,דניז עסיוועג ףיוא ןייז רבוע ןלעוו

 שטייט רעד ןיע זיא שיאערבעה ןיא ןיִע
 ?"רעסאו ןופ לאווק,, ךיוא ןוא ?גיוא,
 ןוא ןעמענ ןענַאטשטנַא ןענעז ןופרעד
 סָאד ןײרַא טייג סע עכלעוו ןיא ,ןפירגַאב

 ןגעו .,ליײטדנאטשַאב סלַא "ןיע,, טרָאװ

 רַאפ גיוא , טרָאװכוז עז "ןיע תחת ןיע;,
 ןיע,, טרָאװכוז עז ערה ןיע ןגעוו ;?גיוא

 גיױא ןופ גנוטיידאב רעד ןגעװ ."ערה
 עז קיטע ןוא עיגילעו רעשידיי ןיא
 -עג ןענעז לארשי-ץרא ןיא -- ."גיוא,
 -נָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרע לייט ןעוו

 ַא ךָאנ ןוא "ןיע,, ןעמָאנ ןטימ ןפורעג
 ןיע, ,(ו"ט עשוהי) "ידג ןיע,, יו ,טרָאװ

 רופס ןשיגארט םעד ןופ טנַאקַאב) "ראד
 ,בוא תלעב רעד טימ ךלמה לואש ןגעוו

 טנַאקַאב) "דורח ןיע, ,(ה"כ 'א לאומש
 ('ז םיטפוש ןועדג ןגעוו רוּפס םעד ןופ

 .שמ רעד ןיא ךיוא .ערעדנַא ךיוא ןוא

 רעטרע טנָאמרעד ןרעװ ארמג ןוא הנ
 יו ,"ןיע, ןעמָאנ ןטימ לארשי-ץרא ןיא
 ןעמ ואו ,(ג"כ הנׂשה שאר) "בט ןיע;,
 ןוא ,שדוח םעיינ םעד ןייז שדקמ טגעלפ
 בושי ןשידיי םעיינ ןיא ךיוא .ערעדנַא
 סעינָאלָאק ןַארַאפ ןענעז לארשי-ץרא ןיא
 -טמירַאב יד עכלעוו ןופ ,ןיע ןעמָאנ ןטימ
 קמע ןיא עינָאלָאק-רעטעברַא יד זיא עטס

 ךיז טניפעג סָאװ ,"דורח ןיע,, לאערזי

 ןופ דורח ןיע ןקילָאמַא ןופ טרָא ןפיוא
 ןופ ןעמַאטש ןעמענ-עטשרע יד .ך"נת
 ךיז ןעניפעג סָאװ ןלַאװק-רעסַאװ יד

 | .רעטרע עקיזָאד יד ןבעל

 ןטכעלש ַא ןופ גיױא סָאד ערה ןיע
 .טלע יד ןופ עגייא זיא סע ;(ןשטנעמ
 ןַארַאפ) ןדיי ייב ןעגנוביולג-סקלָאֿפ עטס
 קילב רעד זַא ,(רעקלעפ ערעדנַא ייב ךיוא
 וצ ןקריו ןָאק שטנעמ ןטכעלש ַא ןופ
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 ןיא .שטנעמ ןטייוצ ַא ןדָאש ןעגנערב
 "ףרה ןיע,, ןסייהעג סע טָאה ארמג רעד
 ךיוא ןיוא (ערעדנַא ןוא ג"צ ןירדחנס;

 ערעדנַא ןוא ו"ל הטוס) ?אשיב אניצ,
 ןיע; סע טסיה שידיי ןיא .(רעטרע
 רעד ."גיוא זייב, ,"גיוא טוג, ,"ערה
 טשינ טמוק ןדָאש רעד זַא ,זיא ןביולג

 ןווכמ זיא שטנעמ רעטכעלש ַא ןעוו רָאנ
 רָאנ ,ןעגנערב וצ ןדָאש קילב ןייז טימ

 ,טוג טייג םענייא יװ טעז ןעמ ןעוו ךיוא

 -ןיק ייב סרעדנוזַאב) טוג סיֹוא טעז רע
 םענייא ןגעו טלייצרעד ןעמ רעדָא (רעד
 סע .ןדָאש ןעגנערב סָאד ןעק ,ןכאז עטוג

 עכלעזַא ןיא גהנמ רעד רעבירעד זיא

 ןיע ןייק, טרָאװ סָאד ןבעגוצוצ ןלַאפ
 לייט ןוא ,"גיוא זייב ןייק,, רעדָא ,"ערה
 ןעײּפשוצסױא רעבירעד גהונ ךיז ןענעז
 -עג טָאה םעניא בוא .,לָאמ עכעלטע

 קנארק זיא רע ןוא ערה ןיע ןַא טדַאש
 "ןכערּפשוצּפָא, גהנמ רעד זיא ןרָאװעג
 רָאפ טמוק ןכערּפשּפָא סָאד .ערה ןיע םעד

 -רַאפ לייט .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא

 טרעהעג סָאװ ,ךאז ַא ייברעד ןענערב
 לייט ;עימק ַא ןבעג לייט ;ןעקנארק םוצ
 -רַאפ יד עכלעוו ןופ ןעגנוכערּפשּפָא ןגָאז

 "םישנ שלש. ןעװעג זיא עטסטיײרּפש
 ַא ףיוא ןסעזעג ןענעז רעבייוו יירד;)
 ערה ןיע ןגעוו ךעלריפסיוא --- .("ןייטש
 ןדיי ייב תולוגס ןוא ןעגנוכערּפשּפָא ןוא

 ןיא לאטנעיליל אניגער ןופ ןַארַאפ זיא
 "ףינָאלָאליפ עשידיי, ןטפירשלמַאז יד
 ,(1924 ,עשראוו)

 ,"ביבח, טרָאװכוז עז בקעי ןיע

 ןעמָאנ ןטימ (םירקע) םירקיע
 ןיא ןָא רימ ןפור (ןעלצרָאװ) ?םירקיע;;
 ןופ תודוסי יד עיגילער רעשידיי רעד
 -גוביולג-טּפיוה יד ,הנומא רעשידיי רעד

 -קיע 14 יד טנייה ןענעז ןעמונעגנָא .ןעג
 ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןענעז סָאװ ,םיר
 ןוא (ם"במר) ןומימ ןב השמ יבר ךרוד
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 ןדעי ןענעוואד ןיא טגָאז ןעמ עכלעוו

 ךיא,,) "סנימאמ ינא , יד ןיא ירפרעדניא
 :ןענעז םירקע 12 עקיזָאד יד .('ביולג

 רעריפ רעד ןוא רעפעש רעד זיא טָאג 4
 -ייא ןיא טָאג (2 :ןשינעפעשַאב עלא ןופ
 ;רעּפרעק ןייק טשינ זיא טָאג (3 :רענ
 "צעל רעד ןוא רעטשרע רעד זיא טָאג (4

 ללּפתמ ןעמ ףרַאד טָאג וצ רָאנ (6 :רעט
 "עג ןבָאה םיאיבנ יד סָאװ ץלַא (60 ;ןייז

 השמ ןופ האובנ יד (/ :תמא זיא טגָאז
 זיא ונבר השמ ןוא תמא ןזיא ונבר
 יד (8 ;םיאיבנ עלַא ןופ רעטסערג רעד
 "עג זיא ,טנייה ןבָאה רימ סָאװ ,הרות

 הרות יד (9 :ונבר השמ וצ ןרָאװעג ןבעג

 טָאג ןוא ןרעװ טרעדנעעג טשינ טעוװ
 ;הרות ערעדנא ןייק ןבעג טשינ טעוװו
 -ןאדעג ןוא םישעמ יד טסייוו טָאג 0
 -ַאב טיג טָאג (11 ןשטנעמ יד ןופ ןעק

 טפארטשַאב ןוא תווצמ ןָאט רַאפ גנוניול

 "וק טעוו חישמ (12 :תוריבע ןָאט רַאפ
 טרַאװרעד ךיז טמיוז רע םגה ןוא ,ןעמ

 ףעמוק סעװ רע ןזַא גָאט ןדעי ןעמ
 תייחת ןייטשפיוא ןלעװו עטיוט יד 9
 טָאה םירקיע 15 עקיזָאד יד .םיתמה
 שוריּפ ןייז ןיא טלדנַאהַאב ם"במרד רעד

 קלח קרּפ םוצ ןירדהנס תוינשמ ףיוא

 רפס) הרות הנשמ , ןייז ןיא ךיוא יו

 טינ רעבָא ."םיכובנ הרומ,, ןוא (עדמה
 זַא ןטלַאהעג ןֿבָאה םימכה עשידיי עלַא
 ם"במר רעד סָאװ ,םירקיע עקיזָאד יד
 ןופ תודוסי יד ןענעז טנכערעגסיוא טָאה
 -ירפ יד ןיא ןיוש .הנומא רעשידיי רעד
 ןָאליפ זַא רימ ןעניפעג ןטייצ עקידרע

 (טרעדנוהרָאי ןט1) עירדנַאסקעלַא ןופ

 יד (1 :םירקיש 8 רָאנ ןעמונעגנָא טָאה

 :טָאג ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא הנומא
 טָאה טָאג (3 ;טָאג ןופ טייהנייא יד (
 רעטשרע רעד (4 :טלעװ יד ןפַאשַאב
 טָאג (8 :שטנעמ ןייא ןעוועג זיא שטנעמ
 -מג רעד ןיא ,טלעװו רעד טימ ןָא טריפ
 ללה זַא ,טגָאזעג טרעװ א"ל תבש אד
 ןטלַאהעג טָאה (טרעדנוהרָאי ןט1) אישנה
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 ךערל תבהאו; םעד דוסייטּפיוה סלַא

 ןטייוצ םעד ןבָאה ביל טסלָאז) "ךומכ

 -מג רעד ןיא ,(טסבלעז ךיד יו שטנעמ

 קוקבח זַא ,טגָאזעג טרעוו ד"כ תוכמ אר

 -טּפיה סלַא ןטלַאהעג טָאה איבנ רעד

 ןיא ןביולג סָאד ,ןײלַא הנומא יד דוסי

 לייט ."היחי ותנומאב קידצו; טָאג

 ןפָאזָאליפ עזעיגילער עשידיי ערעטעּפש

 ןיא קלוחמ ןעוועג ןענעז ם"במר ןכָאנ

 ("ובלא, עז) ובלא ףסוי יבר :םירקיע יד

 יד זַא טלַאה ,"םירקיע, רפס ןופ רבחמ

 ןיא ןביולג (1 :יירד רָאנ ןענעז םירקיע

 -ַאב תווצמ רַאפ) שנועו רכש (2 ;טָאג

 גנופַארטשַאב תורבע רַאפ ןוא גנוניול

 ןבעגעג טָאה טָאג) םימשה ןמ הרות (3

 רעד רעביא -- ,(למיה ןופ הרות יד

 רעשידיי רעד ןופ םירקע יד ןופ עגארפ

 -פס ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז הנומא

 תעד, דלעפנרעב עז .רעכיב ןוא םיר

 םירקעה תודלות, קרַאמײנ ,"םיהלא
 | ,"לארשיב

 שטײט רעד שיאערבעה ןיא רךיע
 ליפ ןַארַאפ ןענעז ןופרעד ;?טָאטש,

 ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ןקירדסיוא
 עקיליײה ,"שדוקה ריע,, :?ריע., טרָאװ

 -יורג ַא ןגעו ;םילשורי טסייה ,טָאטש
 -ַאב ַא טָאה סָאװ טָאטש רעשידיי רעס
 טגָאז הרות ןופ רעטנעצ סלַא גנוטייד
 קורדסיוא רעד) "לארשיב םאו ריע,, ןעמ
 'ב לאומש) ך"נת ןיא ךיוא ןַארַאפ זיא
 עשידיי יד רעכלעוו ןיא ,טָאטש ַא ;('כ

 ןעניד וצ ןבייהעגנא ןבָאה רעניואוונייא
 -דנה ריע,, ןפורעגנָא טרעוו ,הרז הדובע

 טסייה ג"י םירבד שמוח רעד ןוא "תח
 שמוח ןיא טרָאד ;טָאטש אזא ןטכינרַאפ

 "וחידי קורדסיױא רעד ןַארַאפ זיא

 ,(געוו ןקיטכיר ןופ ןגיינּפָא ,ןסױטשּפָא)

 הנשמ רעד ןיא ןרָאװעג זיא ןופרעד ןוא

 ריע; קורדסױוא רעד (א"י ןירדהנס)

 ."תחרנה

 284 בוריע---ריע

 ןיא טסיה בורע (בֹורע) בוריע
 -טע ןקינײרַאפ ,?ןשימסיוא, שיאערבעה
 זיא ןופרעד .ךַאז ןייא וצ ןכַאז עכעל

 רעד ןיא "בורע, קורדסיוא רעד ןרָאװעג
 ןיא ןכַאז ייר ַא וצ עיגילער רעשידיי

 ןענעז עקיטכיו יד .בוט-םוי ןוא תבש
 ,םתס "בוריע, (1 :ןיבורע עדנעגלָאפ
 טשינ ןעמ רָאט תבש זַא ,זיא ןיד רעד

 ,דיחיה תושר ַא ןופ ךַאז ןייק ןגָארט
 -ירפ ַא וצ טרעהעג סָאװ טרָא ןַא ןופ
 ןיא ןיירַא ,(בוטש .,ףיוה) ןַאמ ןטָאװ

 טרעהעג סָאװ ,טרָא ןַא ןיא ,םיברה תושר
 סָאד +(ץַאלּפ ,סַאג) ןשטנעמ עלַא וצ
 ןייק ןגארט טשינ ךיוא ןעמ רָאט עבלעז

 תושר ַא ןיא ןיירַא םיברה תושר ןופ ךַאז

 תושר ןיא ןלייא 4 טשינ ךיוא ןוא ,דיהיה
 ןענָאק לָאז ןעמ ידכ .טסבלעז םיברה
 ןעמ טָאה טָאטש ַא ןיא תבש ןגָארט
 ענעפָא יד ּפָא טמיוצ ןעמ זַא טריפעגנייא
 טָארד ַא טימ טָאטש רעד ןופ רעטרע
 ַא יװ טָאטש יד טרעװ םורַא ױזַא ןוא

 רתומ טרעוו ךרודַאד ןוא ,ףױה-טַאוװירּפ
 רעד ;"ןימוחת בורע , (2 -- .ןגָארט וצ
 בוט-םוי ןוא תבש םוא זַא ,זיא ןיד
 רעד רעטניה ןײגסױרַא טשינ ןעמ רָאט
 רעבָא ביוא ,ןלייא 2,000 יװ רעמ טָאטש
 סָאװ טרָא ןַא ןיא ןייג ףרַאד רענייא
 זיב) ןלייא 2,000 ןופ רעטייו טגיל
 תבש ברע קעװַא רע טגייל (ןלייא 0
 "גיה טרָא םעד ףיוא בוט-םוי ברע רעדָא
 ךיז ןקידנע סע ואוו ,טָאטש רעד רעט
 רַאפ ) גרַאװסע סעּפע ,ןלייא 2,000 יד

 טניואוו רע זַא ,טסייה סע ןוא (תודועס 2
 ןופ געמ רע ןוא (התיבש הנוק) טרָאד
 -- ןלייא 2,000 רעטייו ןייג טרָאד
 בוט-םוי בױא ;!"ףילישבת בוריע, (3
 ןיד ןטױל ןוא ,תבש ברע סיוא טלַאפ
 ףיוא בוט-םוי ןיא ןכָאק טשינ ןעמ רָאט
 בוריע ןַא בוט-םוי ברע ןעמ טכַאמ ,תבש
 לקיטש ַא קעװַא טגייל ןעמ ,ןילישבת
 ףיורעד טכַאמ ןעמ ןוא שיילפ טכָאקעג
 סע ןוא ,'בוריע תוצמ לע, הכרב ַא
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 ןכָאק ןביױהעגנָא טָאה ןעמ זַא ,טסייה

 ,בוט-םוי ןיא טשרע טשינ תבש ףיוא

 ןופ םיניד יד ---. בוט-םוי-ברע ןיוש רָאנ

 ."ןיבוריע תכסמ ןיא ךיז טניפעג בוריע

 -כסמ ןופ ןעמָאנ ( ןיבורע ) ןיבוריע
 10 טָאה ,דעומ רדס ןיא תוינשמ את

 ןוא םיקרפ 8 אתפסות ,תוינשמ םיקרּפ

 יד טלדנַאהַאב ;ימלשורי ןוא ילבב ארמג

 .בוריע ןופ םיניד

 רעד ןופ טייוו טשינ טָאטש עטלַא ןכע

 "טימ םייב ,לארשי-ץרא ןופ ץענערג-ןופצ

 ך"נת ןיא טנָאמרעד טרעװ :םי ןשידנעל

 ןרָאװעג טנכערעג טשינ ;('א םיטפוש)

 ;('א קרּפ ןיטג הנשמ) לארשי-ץרא סלא

 עשידי ןעמ טגעלפ רעטלַאלטימ ןיא

 וצ לארשי-ץרא ןייק ןריפ וכע ןופ םיתמ

 ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ;הרובק

 רעד זיב .בלצה יעסונ יד ןופ ןפמַאק יד

 ףיוא ןדיי קיניײװ ןעוועג ןענעז 1948 המחלמ

 2,000 ןופ גנורעקלעפַאב רעניײמעגלַא ןַא

 -ַארַא עכעלטסירק סנטסיימ רעניואוונייא

 .רעב

 םיבכוכ ידבוע ןופ תובת ישאר ם"וכע

 גנונעכיײצַאב ,(ןרעטש ןופ רעניד) תולזמו

 ."טסנידנצעג. עז .רענידנצעג ןופ

 ."םאו בא דובכ. עז ןרעטלע

 סָאװ (ןכשמ) שדקמה תיב ןיא ןהכ יִלֹע
 ;הליש טָאטש רעד ןיא ןענאטשעג זיא

 ןגעו רוּפיס רעד ;איבנה לאומש ןופ יבר

 -טיּפַאק עטשרע יד ןיא ןַארַאפ זיא ילע

 טרָאד טרעװ סע :לאומש רפס ןופ ךעל
 -עג ןענעז ןדיי יד ןעוו זַא ,טלייצרעד
 ןגעק המחלמ רעד ןיא ןרָאװעג ןגָאלש
 זיא ןורא רעקילייה רעד ןוא ,םיתשלּפ יד

 "ניק ייווצ סילע ןוא ןרָאװעג ןעגנַאפעג
 "חלמ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעד

 -ירעיורט יד טכארבעג טָאה ןעמ ןעוו .המ
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 -ייז טלַא ,ילע זיא ,ילע וצ תורושב עק

 רעד ןופ ןלאפעגּפָארַא ,רָאי 98 קידנע
 ןוא ןקַאנ םעד ךיז ןכארבעצ ןוא לוטש

 ,ןברָאטשעג

 ."הרותה תאירק, עז הדילע

 -פיוא  ,"הילע, טרָאװ ןטימ הילע
 "אב וצ ןרָאפ סָאד ןעמ טנכיײצַאב ,"ןייג
 -רעטנוא ןעמ :לארשייץרא ןיא ךיז ןצעז

 עכעלטע טייצ רעינ רעד ןיא טדייש
 -רָאפ זיא סָאװ ,הילע עטשרע יד :תוילע
 1905 זיב 1882 ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעג
 "עד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סע ןוא

 -ייוצ יד ;סעינָאלָאק ערעטלע יד טלָאמ
 סע ןעוו ,1914 זיב 1908 ןופ הילע עט

 -ניא ,רעטעברַא סנטסניימ ןעמוקעג ןענעז
 1918 ןופ הילע עטירד יד ;ץנעגילעט
 רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב 1925 זיב
 1924) הילע עטרעפ יד :המחלמ-טלעוו
 -לטימ ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו (1995 ---
 1955 ןופ) הילע עט5 יד ;ןדיי-סדנַאטש
 יד ןעמונעגרעביא טָאה רעלטיה טניז (ןָא

 ןפורעגנָא טָאה ןעמ ;דנַאלשטיײד ןיא טכַאמ
 ןעמוקניירַא סָאד "הילע עלאגעלמוא,

 "רעד רעד ןָא ,סעזיוו ןָא לארשי-ץרא ןייק
 .גנוריגער עשילגנע רעד ןופ שינעביול

 ,ייודיו, עז אמח לע

 ,ןדירפ רעד םיא ףיוא םולשה ןיִלע
 טנָאמרעד ןעמ ןעוו זַא ,גהנמ רעד זיא'ס

 -רעוו יד וצ ןעמ טיג םענעברַאטשרַאפ ַא
 -רָאטשרַאפ ַא ייב !םולשה וילע,/ רעט

 .םולשה הילע ןעמ טגָאז יורפ רענעב

 ."לובלב-טולב , עז םֹד תלילע

 ;("ןביול ןפראד רימ) חבשל ונילע
 -אד ןופ ףוס םוצ טגָאז ןעמ סָאװ הלפת

 ףסומ ןופ הלפת רעד ןיא ךיוא יוװ ,ןענעוו

 רעייז זיא הלפת יד :הנשה שאר ןיא
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 יז זיא עיצידארט ןייא טיול :עטלא ןַא
 ױזַא) ןונ ןב עשוהי ךרוד ןרָאװעג רבחתנ
 -"ימ רעד טיול ;("ובלכ, רעד טגנערב
 ןענַאטשטנַא יז זיא .,ןָאסלדנעמ ןופ גנונ
 בילוצ ;שדקמה תיב ןופ טייצ רעד ןיא
 ןַארַאפ ןענעז הלפת רעד ןיא סָאװ םעד
 טָאה יירענידנצעג ןגעק רעטרעוו עפרַאש
 ,רעטלַאלטימ ןיא ןדיי יד טרסמעג ןעמ
 רעד ןגעק ןווכמ ייז ןענעז טימרעד זַא
 טפָא ץנַאג ןוא ,עיגילער רעכעלטסירק
 ונילע ןגָאז וצ טשינ תורזג ןעוועג ןענעז
 ."הלפתה תודלות,, ןגיובלע עז -- .חבשל

 ףבױלג רעד זיא סע המשנ תילע
 טייג קידצ ןסיורג ַא ןופ המשנ יד זַא

 זיא ןוא לימה ןיא ןבעל ןייז תעב ףיוא
 ּפָארַא קירוצ טמוק ןוא ןכַאז ןקתמ טרָאד

 ןביולג ןקיזָאד ןופ ןרוּפש ;קידצ םוצ
 ןיא ןוא ארמג רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז

 רעד זיא סָאד זַא ,ןעניימ לייט ,שרדמ

 ארמג רעד ןיא קורדסיוא םעד ןופ ןיז !

 סע ןיא רעכיז) "הילע ינב, ה"מ הכוס

 םעד ןגעװ ןַארַאפ זיא רהז ןיא ;(טשינ

 ןיא ,ערעדנַא ןוא ךל תשרּפ) לָאמ ליפ

 טלײצרעד טרעװ םירפס עשידיסח יד

 ,המשנ תילע ןוא םייבר ןגעוו

 .ףטּפיגע, עז ַאניטנאפעלע

 ;דנאל ןופ קלָאפ סָאד) ץראה םע
 זיא שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד טניז

 "עג ןעמונעגנָא "ץראה םע., טרָאװ סָאד

 ןָאק סָאװ םענייא ןענעכײצַאב וצ ןרָאװ

 יד טנרעלעג טשינ טָאה .,ןענרעל טשינ

 טריפ ןוא תווצמ ןוא םיניד עזעיגילער

 גנערטש טשינ טייקשידיי ןיא ףיוא ךיז

 "סיוא יד זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ .םורפ

 ןוא ('ט ארזע) "תוצראה ימע,, ןקירד

 טַאהעג ןבָאה (י הימחנ) 'יץראה ימע,

 הנשמ רעד ןיא .גנוטיידַאב עבלעז יד

 ץראה םע אל; ללה טגָאז 'ב קרּפ תובא

 ןייק ןייז טשינ ןָאק ץרַאה םע ןַא) "דיסח
 "עג טרעװ 'ה תובא ןיא .(דיי רעמורפ
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 ךלשו ךלש ילש,, טגָאז רענייא זַא ,טגָאז

 ריד וצ טרעהעג ןגעמרַאפ ןיימ) "ילש

 "ץראה םע, זיא (רימ וצ סנייד ןוא

 ןעוועג זיא ץראה םע םוצ ץאזנגעק סלַא

 טנעקעג טָאה רעכלעוו ,םכח דימלת רעד
 "עג זיא ןוא ,םיניד יד טסואוועג ,ןענרעל

 -לת םעד .,ןטיהעגּפָא-זעיגילער רעמ ןעוו

 ןטימ ןפורעג ךיוא ןעמ טָאה םכח דימ

 טפָא רימ ןעניטעג ױזַא ןוא ,"רבח,, לטיט
 ןוא "רבח; ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 -ער ןיא ןסַאלק ייווצ סלַא ,"ץראה םע;
 ז"מ תוכרב ,'ו קרּפ יאמד) ןיז ןזעיגיל
 ליפ יד ןופ ,(רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא
 זיא ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא רעטרע

 רענעי ןיא זיא ץראה םע רעד זַא ,ןעז וצ
 טָאה רע רָאנ ,זעיגילער ןעוועג ָאי טייצ
 ,תוצמ לייט וצ גנוצעשנירג ַא טַאהעג
 ןייז ןופ רשעמ ןייק גונעג ןבעגעג טשינ
 עזעיגילער יד ןטיהעגּפָא טשינ ,האובת
 טָאה רעבירעד .הרהטו האמוט ןופ םיניד
 טשינ ,םכח דימלת רעד ,"רבח רעד
 טלָאװעג טשינ ,םיא טימ ךיז טשימעג
 טרירעגנָא טשינ ,םילכאמ ענייז ןופ ןסע
 יד .0ג יאמד הנשמ) םישובלמ ענייז

 "ץראה םע, ןוא "רנח, ןשיװצ האנש
 םיחסּפ ארמג יד .,עסיורג ַא ןעוועג זיא
 טנייפ טָאה ץראה םע רעד זַא טגָאז ט"מ
 זיב וליפַא םכח דימלת םעד טַאהעג
 טָאה עבלעז סָאד ,ןגָאלש םיא קידנלעוו
 ץראה םע םעד טַאהעג טנייפ רבח רעד
 עילימאפ ןייז טימ טלָאװעג טשינ ןוא
 -עג טשינ ,(ט"מ םיחסּפ) ןייז ךדשמ ךיז
 ארתב אבב) טיונ ןיא ןציטש םיא טלָאװ
 רעד ןיא ןַארַאפ רעבָא ןענעז סע .(ח
 גוצאב ןיא עטוג רעטרעוו ךיוא ארמג
 טרעוו ז"צ ןירדהנס ןיא .ץראה םע םוצ
 -גיק יד טימ קיטכיזרָאפ טייז,, :טגָאזעג
 "וק ייז ןופ לייוו ץראה ימע יד ןופ רעד

 -סיוא רעד ."םימכח ידימלת סױרַא ןעמ

 ןיא רענעק-טשינ ַא רַאפ ץראה םע קורד

 "ידיי רעד ןיא ןײרַא זיא הרות ןענרעל
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 םע סאלק םעד רעביא --- .ךַארּפש רעש

 ןטייוצ ףוס ןופ טייצ רעד ןיא ץראה
 טייצ רעד ןיא רעכַאנ ןוא שדקמה תיב
 ןַארַאפ ןיא ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ
 -כיב ןופ ךוב ַא ךעלריפסיוא שטייד ןיא
 -- .ץראה םע רעשיאעלילַאג רעד, רעל
 ,"רבח., טרָאװכוז עז

 ןריובעג ,(ץבעי) בקעי ,ןידמע
 ;אנאטלא ןיא 1776 ןברָאטשעג ,7
 םירפס עשימעלָאּפ ןופ רבחמ ,קסוּפ ,בר

 ןייז ;יבצ יתבש ןופ רעגנעהנָא יד ןגעק
 ,יונכשא יבצ יבר ןעוועג זיא רעטָאפ
 ךיז טָאה רע ;"יבצ םכח, ןופ רבחמ
 -עג ליפ ,רחסמ טימ טשרעוצ ןעמונרַאפ
 "עג 1782 -- 1798 ןרָאי יד ןיא ,טזייר

 ןעמָאנ ןייז ןופרעד) ןעדמע ןיא בר ןעוו
 ַא טנפעעג 1788 ןיא ;(ןידמע בקעי יבר
 -טּפיוה טנַאקַאב ;אנאטלא ןיא יירעקורד
 "רובמאה ןגעק ףמַאק ןייז ךרוד ךעלכעז
 "יא, עז) ץישעבייא ןתנוי יבר בר רעג
 טקידלושאב טָאה רע ןעמעוװו (ץישעב

 ;רעגנעהנָא-יבצ-יתבש יד וצ ןרעהעג ןיא
 ליפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה ףמַאק םעד ןיא
 ןגעװ טָאה ןידמע בקעי יבר .םינבר
 םירפס ייר ַא טכעלטנפערַאפ ףמַאק םעד

 ענייז ןענעז טמירַאב ,ןטעלפמַאּפ ןוא
 ןופ עטכישעג) "תואנקה תרות,, םירפס
 טלַאהטנַא גנוגעווַאב-יבצ-יתבש רעד
 -שה רפס,, ,(ןטנעמוקָאד עקיטכיוו רעייז
 עטקעס רעד ןגעוו ןלַאװק עטשרע) "שומ

 עקיטכיו טלַאהטנַא ,קנַארפ בקעי ןופ
 "אה תוחל תריבש ,(ןטנעמוקָאד

 תליאש, ,(ץישעבייא ןתנוי יבר ןגעק)
 "םימש םחל, ,(תובושתו תולאש, "ץבעי
 ןיא "םירפס תחּפטמ,, ,(תוינשמ ףיוא)
 ןופ ןלייט קפס ןיא טלעטש רע ןכלעוו
 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ייז יצ רהז
 "ףפס תליגמ, (יאחוי ןב ןועמש יבר

 -עדנַא ליפ ךיוא יו ,(עיפארגָאיבָאטױא)
 -יב .רודיס ַא ןוא םירפס ערענעלק ער
 יבר ןגעק ףמַאק ןייז ןגעוו עיפארגָאילב
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 עז ץישיבייא ןתנוי
 "או עז ןידמע בקעי יבר ןגעװ .ץיש

 אובמ םעד ןוא ,"בקעי תודלות, ראנעג

 תליגמ ,, ןופ עבַאגסױא רעד וצ אנהכ ןופ

 ,"יפס

 ןופ לייז ןנעה דומע ,שאה רומע
 שמוח ןיא ;(ןקלָאװ ןופ לייז ,רעייפ
 יד ןעוו זַא טלייצרעד טרעוו ג"י תומש
 -ייב זיא רבדמ ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי
 ןנעה דומע רעד ייז רַאפ ןעגנַאגעג גָאט
 "עג זיא טכאנייב ןוא ,ןקלָאװ ןופ לייז ַא
 ןופ לייז ,שאה דומע רעד ייז רַאפ ןעגנַאג

 - .רעייפ

 "עבייא,, טרָאװכוז

 ןיא קלָאפ ןוא דנַאל ןופ ןעמָאנ ןומע
 ןדריה רבע ןיא ך"נת ןופ טייצ רעד
 רוּפס םעד טיול ,ןומע תבר טָאטשטּפיױה
 רעד זיא (ח"י תישארב) שמוה ןופ
 ןוז רעד ןעוועג ןומע ןופ רעטָאפ-טָאטש

 ךָאנ רעטכָאט ןייז ןופ ןריובעג ,טול ןופ
 -בד ןיא .םודס ןופ שינערעקרעביא רעד

 רַאפ טָאברַאפ רעד ןַארַאפ זיא ג"כ םיר
 ןופ םיױג ןייק ןעמענוצנָא טשינ ןדיי
 יד טימ ךיז ןייז ןתחתמ טשינ ןוא ןומע

 טריפעג טָאה חתפי טפוש רעד .םינומע
 יז ןוא ןומע ינב יד ןגעק המחלמ ַא

 "מה דוד ךיוא .(א"י םיטפוש) טגיזַאב
 ןוא ןומע ןגעק המחלמ טריפעג טָאה ךל

 טָאטשטּפױה יד ןעמונעגנייא טָאה באוי
 רעטעּפש .'ח 'ב לאומש) ןומע תבר
 -רָאפ ןענעז ןושאר תיב ןופ טייצ רעד ןיא
 ןוא ןדיי ןשיווצ תומחלמ עטפָא ןעמוקעג
 ט"מ הימרי) והימוי םיאיבנ יד ןומע
 (ה"כ) לאקזחי ,(רעטרע ערעדנַא ןוא
 הלּפמ רעד ףיוא טגָאזעג תואובנ ןכָאה

 -רע ערעדנַא ןוא 'ב הימחנ ןיא .ןומע ןופ
 טָאה ינומעה היבוט זַא ,רימ ןעניפעג רעט
 ,םילשורי ןעיובוצפיוא ןדיי יד טרעטשעג
 םינומע יד ןופ ךס ַא זַא ,סיוא טזייוו סע
 ןדיי ןשיוצ ןרָאװעג טרילימיסַא ןענעז
 זיא דנאל סָאד יװ םעדכָאנ סרעדנוזַאב
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 ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא ךעלצנעג
 טנייה .םיאנומשח יד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןופ טָאטשטּפױה "ןָאמַא, טָאטש יד זיא
 ,ןדריה רבע ןשיבַארַא םעד

 לארׂשי ןיא איבנ ןופ ןעמָאנ סומע
 ןבילבעג זיא תואיבנ טימ רפס סנעמעוו
 ןַארַאפ ןענעז תואובנ ענייז ;ך"נת ןיא
 ןשיװצ ,רשע ירת ןיא סומע רפס ןיא

 לטיּפַאק ןטשרע ןיא .,הידבע ןוא לאוי
 רע זַא ,טגָאזעעג טרעװ סומע רפס ןופ
 ןופ טייצ רעד ןיא טגָאזעג תואיבנ טָאה
 שאו ןב םעברי ןוא הדוהי ךלמ והיזע
 ייוצ ,"שערה ינפל םיתנש,, לארשי ךלמ
 טָאה רע .שינרעטיצדרע רעד רַאפ רָאי
 ןוא עוקת טָאטש רעד ןופ טמַאטשעג
 ,לארשי דנאל ןיא טגָאזעג תואיבנ טָאה
 ('ז לטיּפַאק) טלייצרעד רפס סָאד יו ןוא

 ןעוועדָאה טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה
 -טיּפַאק 9 ןופ טײטשַאב רפס ןייז .יפ
 עכייר יד טפָארטש רע עכלעוו ןיא ,ךעל
 יד וצ ןעגנואיצַאב עטכעלש ערעייז רַאפ

 שינרעטיצדרע יד סױרָאפ-טגָאז ,עמערָא
 טעװ לארשי תוכלמ זַא ,תואובנ טגָאז ןוא
 -ַאפ ןיא רפס ןופ ףוס םוצ .ןרעװ בורח
 הנה, הלואג רעד ןגעוו תואיבנ יד ןאר

 -- רצוקב שרוח שגנו -- םיאב םימי
 תובש תא יתבשו -- סיסע םירה ופיטהו

 רעד ןעוװ ,געט ןעמוק ןלעװ סע) ?ימע
 -האובת ןטימ ןפערט ךיז טעוו ןַאמרעקַא
 טימ ןסילפ ןלעװ גרעב יד ,רעדיינש
 טעװ קלָאפ עשידיי סָאד ,טפַאז-ןטכורפ
 אובמ עז -- .(דנַאל ןייז ןיא ןרעקירוצ
 עבַאגסױא רעד ןיא סומע וצ תויח ןופ
 םהרבא ןופ "?יעדמ שוריּפ םע ך"נת.

 .אנהכ

 םעד ןיא זיא עיצארגימע עיצַארגימע
 ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ חטש ןצנַאג
 ןרָאטקַאפ עטסקיטכיו יד ןופ רענייא
 -אב קלָאפ ןשידיי ןופ גנורעדנאוו יד ןוא
 יד ייב דלַאב שילָאבמיס ןעמ טקרעמ
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 ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ סרעטָאפ עטשרע
 ןיק םיטבש יד ,בקעי ,םהרבא) ך"נת
 -עגנָא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .(םירצמ
 -סגנורעדנַאװ עשידיי עסיורג יד ןביוה

 ןופ) תונברח  ייווצ יד ךָאנ ןעגנוגעווַאב
 יד בילוצ ןוא (שדקמה תיב ןט2 ןוא ןט1

 טינ ןרעה עכלעוו ןגנורעדנאוו עקיזָאד

 טײרּפשעצ ןדיי ןענעז ,טנייה זיב ףיוא

 ,דרע רעד ןופ רעדנעל עלַא טעמכ רעביא
 -ימע רעשידיי רעד ןגעוו ןעגנושרָאפ יד
 ,ןעמעלבָארּפ עשיטקארּפ יד ןוא עיצארג
 ןבָאה ,ןדנוברַאפ טימרעד ןענעז עכלעוו
 ליפ טייצ רעטצעל רעד ןיא קיטפעשַאב
 -לעזעג ךיוא ןוא עטנרעלעג ענעעזעגנָא
 -ַאֹּפ יד טסולפנייאַאב ןבָאה ןוא ןטפאש
 עלַא טעמכ ןופ ןעגנואיושנַא עשיטיל

 -אירָאטירעט ,םזינויצ) ןעײטרַאּפ עשידיי
 ןוא "דנוב,, ןוא ?ײטרַאּפ-סקלָאפ,, ,םזיל

 ןיא קרעוװו עטסקיטכיו יד .(ערעדנַא
 עשידיי יד, ,וָאכָארָאב ןענעז שידיי
 יד, ,שרעה .,ל ,?קיטילָאּפ-עיצארגימע
 -נישטשעל בקעי ,"עיצארגימע עשידיי
 יד רַאֿפ גנורעדנַאװ עשידיי יד,, ,יקס

 ,(192/ ןבעגעגסױרַא)פ "רָאי 28 עטצעל
 עיצַארגימע עשידיי, ,רעװָאקַאטרַאט .א
 ךיוא ;'קיטילָאּפ עיצַארגימע עשידיי ןוא
 עשידיײי, ,שרעה .ל ןופ גנולדנַאהּפָא יד

 ,ןדיי, דנַאב ןט1 ןיא "עיצארגימע

 -רעדנַאװ טלַא ןַא ןופ ןעמָאנ קלמע
 -נַאװעג ,ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא קלָאפ
 "-שי-ץרא םורד וצ רבדמ רעד ןיא טרעד

 תישארב) ושע ןופ ּפָא טמַאטש ,לאר
 ןיא .ןדיי וצ האנש ַא טַאהעג ,(ו"ל
 זַא ,טליצרעד טרעו זיי תומש שמוח
 זיא םירצמ ןופ סיורא ןענעז ןדיי יד ןעוו
 ונבר השמ ןוא ןלַאפעגנָא קלמע ייז ףיוא
 ןטלַאה המחלמ ןעשוהי ןסייהעג טָאה

 -מָא, ןקלמע טָאה עשוהי ןוא קלמע ןגעק
 -בד) טגָאזעגנָא טָאה טָאג .,"טכאוושעג
 שינעכעדעג סָאד ןקעמוצּפָא (ה"כ םיר
 ןופ גינעק רעד ,(קלמע רכז) קלמע ןופ
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 -דמב) גגא לטיט םעד טַאהעג טָאה קלמע
 ןיא ןוא ,("וכלמ גגאמ םריו, ד"כ רב
 יו טלייצרעד טרעוװ ו"ט 'א לאומש
 ףיױא טַאהעג תונמחר טָאה ךלמה לואש

 רעבָא ,קלמע ךלמ גגא םענעגנַאפעג םעד
 ןיא .טיױטעג ןגגא טָאה איבנה לאומש
 טלייצרעד טרעװ 'ג רתסא תליגמ רפס

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע זַא ןמה ןגעוו

 טגָא ד"כ רבדמב ןיא .(יגגאה) גגא
 תישאר, קלמע ןגעו תואיבנ םעלב
 (רעקלעפ יד ןופ ןטסטלע םעד) ?םייוג
 ןייז טעוו ףוס ןייז ,י'דבא ידע ותירחאו;
 יד ןרעו שידיי ןיא -- .גנוטכינרַאפ זיב
 ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא ןדיי ןופ םיאנוש
 ,קלמע

 םיור ןיא ןריובעג ימורח לאונמע
 1580 רָאי ןכָאנ ןברָאטשעג ,1270 ךרעל
 ,רעטכיד רעשיאערבעה ,(עילַאטיא ןיא
 "עג טשרעוצ ;ך"נת ןופ שרפמ ןוא ןשרד
 -יא טרעדנַאװעג רעכַאנ ,םיור ןיא טבעל

 לאונמע עילַאטיא ןיא טעטש ךס ַא רעב
 ךיוא םידומיל עשידיי ץוחַא טָאה ימורה
 -ָאליפ ,ןיצידעמ ,עימָאנָארטסַא טנרעלעג
 ,ןייטאל ,שינעילַאטיא טנעקעג ,עיפָאז
 -עד ךעד טימ טנעקַאב ךיז ןוא שיכירג

 רעשינעילַאטיא רענרעדָאמ רעקיטלָאמ
 קרעו יד טימ סרעדנוזַאב ,רוטארעטיל
 ןעגנוניימ לייט טול ןוא ,עטנַאד ןופ
 -אב ףךעלנעזרעּפ ןעוועג ןבָאה רע לָאז
 קרעװ:טּפיוה סָאד ,עטנַאד טימ טעדניירפ
 סָאד ;"תורבחמ,, ןייז זיא לאונמע ןופ

 -טלעוו ןטסײמַא ,םיריש גנולמַאז ַא זיא
 תפותה, לטיּפַאק עטצעל סָאד .עכעל
 (ןדע ןג רעד ןוא םונהיג רעד) "ןדעהו
 עכעלטעג, סעטנאד ןופ גנומַאכָאנ ַא זיא
 טקנוּפ) טביירשַאב רע ןוא ,?עידעמָאק
 לאינד ןַאמ רעטלַא ןַא יו (עטנַאד יו
 עטנרעלעג לייט ןופ גנוניימ רעד טיול)
 םיא טָאה ,(עטנַאד ףיוא ,זמר ַא סע זיא
 ןוא ןדע ןג ןוא םונהיג ןיא טריפעגמורַא
 -עג טרָאד טָאה רע סָאװ טלייצרעד רע

 1294 ןואג םרמע--"מורה לאונמע

 ךורע ןחלש ןיא וראק ףסוי יבר .,ןעז

 ןענעייל וצ טרעוװרַאפ ז"ש םייח חרוא
 "יש, זיא סע לייוו יילאונמע רפס,, םעד
 טָאה לאונמע ."קשח ירבדו ןילוח תוח

 ןוא ,ך"נת ףיוא שוריּפ ַא ןעוועג רבחמ

 רעייז ןעוועג זיא ילשמ ףיוא שוריּפ ןייז
 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע .טמירַאב
 -נא ןוא 'שיא האגתי ךיא,/ ,םיטויּפ
 "עג רבחמ ןבָאה ךיוא לָאז רע ,ערעד

 -ניא טגָאז ןעמ סָאװ ?לדגי, םעד ןעוו
 טרעװו לאונמע .,ןענעוואד םייב ירפרעד
 -דנטיידַאב יד ןופ רענייא סלַא טכַארטַאב

 -לאלטימ ןיא רעטכיד עשיאערבעה עטס
 "בחמ/, ןייז ןוא לאונמע ןגעוו -- .רעט

 ןייז ךיוא ןוא קרעו ערעדנַא ןוא "תור
 "ותה,, ןאמעדיג עז ,עטנַאד וצ גנואיצַאב

 .ינש קלח ,"םייחהו הר

 ,"לאערזי, עז קמע

 ןרָאי יד ןיא לארשי ןיא ךלמ ירמע
 רעכעלנייועג רעד רַאפ 877 -- 8
 -ןירג ,באחא ןופ רעטָאפ ,גנונעכערטייצ
 טָאה רע ;עיטסַאניד-ירמע רעד ןופ רעד
 ריא ןוא ןורמש טָאטש יד טעדנירגעג
 לארשי ןופ טָאטשטּפוה סלַא טכַאמעג

 טנָאמרעד טרעװ רע ;(ז"ט 'א םיכלמ)
 ןוא רושא ןופ ןטפירש-לקעלפ יד ןיא

 באומ ךלמ עשימ ןופ ןייטש םעד ךיוא
 ,?עשימ ,, עז)

 ;בקעי ןב יױל ןב תהק ןופ ןז םרמע
 ןוא ןהכה ןרהא ,ונבר השמ ןופ רעטָאפ
 ןוא ארמג רעד ןיא .(ו תומש) םיומ
 רבדמב ,ב"י הטוס ,ה"נ תבש) שרדמ
 טכארבעג ןרעװ (ערעדנַא ןוא 'ג הבר
 ,םרמע ןופ תוקדצ רעד ןגעוו הדגא ירבד

 ןוא הבישי שאר ןוא ןואג ןואנ םרמע
 ךרוד טמירַאב ;878 ךרעל ןברָאטשעג ,לבב
 "פת רדס,, ןסייהעג טָאה סָאװ רודיס ןייז
 רבחמ טָאה רע סָאװ ,"הנשה לכ לש תול
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 יד רַאפ ,ןעגנוניימ לייט טיול ,ןעוועג
 ןואג םרמע בר ןופ .עינַאּפש ןיא ןדיי
 -מאז יד ןיא תובושת ןַארַאפ ךיוא ןענעז
 עז -- ."םינואגה תובושת,, ןופ ןעגנול

 ,"רודיס,, טרָאװכוז

 רעד ןופ לייט ַא ןופ ןעמָאנ דנַאלננע
 טמענ סָאװ ,הכולמ - עינַאטירב - סיורג

 ,דנַאלטאש ,דנַאלגנע רעדנעל יד םורָא
 ךעלנייועג .סלייו ןוא דנַאלריא-ןופצ
 וצ דנַאלגנע טרָאװ סָאד ןעמ טצונַאב
 דנאלגנע .עינַאטירב-סיורג ןענעכייצאב
 ןאילימ 4/ ךרעל טָאה (עינאטירב-סיורג)
 "יוט 400 ךרעל ייז ןשיוװצ ,רעניואוונייא
 טיהרעמ יד עכלעװ ןופ ,ןדיי טנז
 ---ןָאדנָאל טָאטשטּפױה רעד ןיא טניואוו
 ןבָאה ןדיי זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא סע
 עטלַא רָאג טניז דנַאלגנע ןיא טניואוועג

 טימ טפַאשרעה רעשימיור רעד ןופ ,ןטייצ
 ןיא זַא ,זיא רעכיז ,קירוצ רָאאיא 0
 ןענופעג ןדיי ךיז ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט7
 טָאה בושי רעשידיי רעד דנַאלגנע ןיא
 -נָא ןכָאנ דנַאלגנע ןיא טרעסערגרַאפ ךיז
 1066(4 רָאי) ןענַאמרָאנ יד ןופ ןעמוק

 "יפעג טרעדנוהרָאי ןט12 ןוא ןט12 ןיא
 עשידיי ערעסערג דנאלגנע ןיא רימ ןענ

 -ראנ ,ןָאדנָאל ןיא סרעדנוזַאב ,תולהק
 ערעדנַא ןוא קרָאי ,ןלָאקניל ,שטיוו
 ךיױא ןענעז טייצ רענעי ןיא .טעטש
 ףיוא ןלַאפנָא ןוא תורזג ןעמוקעגרָאפ
 "עק טָאה 1200 רָאי ןיא ,ןדיי עשילגנע

 טנדרָארַאפ רעטשרע רעד דרַאודע גינ
 ןופ ןדיי ףיױוא שורג ןקידנעטשלופ םעד
 רעד ךָאנ רָאי 200 רעביא ,דנַאלגנע

 ןייק ןעועג טשינ ןענעז טייצ רעקיזָאד
 -גוהרָאי ןט16 ןיא  .דנַאלגנע ןיא ןדיי
 -גיא דנאלגנע ןיא ךיז ןזייווַאב טרעד
 -ונא ענעפָאלטנַא ןטסניימַא ,ןדיי ענלצ
 רעד  .לַאגָאטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ םיס
 -מַא ןופ רעוט ללכ רעשידיי רעטמיראב
 עז לאושי ןב השנמ יבר ,םַאדרעטס
 ןרָאי יד ןיא טָאה ("לארשי ןב השנמ,,

 296 דנַאלגנע

 ןשילגנע םייב טיִמַאב ךיז 16255--57
 ןדיי ןביולרעד וצ לעװמָארק רָאטקעטָארּפ
 -יפָא יד .דנַאלגנע ןיא ךיז ןצעזַאב וצ

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא שינעביולרעד עלעיצ
 רָאי ןיא ןט2 םעד לרַאק גינעק ךרוד

 ןביױהעגנָא ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ 4
 ,ןדיי ךעלטנפע דנַאלגנע ןיא ןצעזַאב ךיז
 סע ןוא ,לאגוטרָאּפ ןופ םיסונא ןטסיײמַא
 ןופ ןדיי ךיוא ןעמוקעגנָא רעטעּפש ןענעז
 -גנע ןיא ןדיי יד ,דנַאלשטיײד ןוא ןליױּפ

 -כערַאבכיײלג ןברָאװרעד ךיז ןבָאה דנַאל
 עקידנעטשלופ ;ןייווכעלסיב גנוקיט
 ןעמוקאב ייז ןבָאה גנוקיטכירַאבכיילג
 עשידיי יד -- .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא
 טריזינַאגרָא ןענעז דנַאלגנע ןיא תולהק

 -תולהק ַא ,?סיטויּפעד וװָא דרַאָאב,, ןיא
 "עג ןרעוו סע רעכלעוו וצ ,גנוקיניײירַאפ
 ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ ןטַאקעלעד טקיש

 לייט ךיוא ןוא טעטש-ץניוװארּפ ,ןָאדנָאל
 -ירַאפ תולהק יד .,סעינָאלָאק עשילגנע

 רעזעיגילער טימ ךיז טמענרַאפ גנוקינ

 רעביא טכיזפיוא רעשיּפארטנַאליפ ןוא
 ךיז טמענרַאפ ןוא םוטנדיי ןשילגנע םעד
 -געל ערעדנַא ןיא ןדיי ןפלעה טימ ךיוא
 "נא ןַארַאפ ןענעז דנַאלגנע ןיא .רעד
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענעעזעגנָא ערעד
 -ינָאלַאק עשידיי) ?אקיי, יד ייז ןשיווצ
 שיאושזדיָאלגנַא יד ,(טפַאשלעזעג-עיצאז
 שזדעלאק שיאושזד רעד .,ןאשייאיסָאסַא

 ןיא .ערעדנַא ןוא (רַאנימעס-רעניבאר)
 -יבאר-רעביוא ןַא ןַארַאפ זיא דנַאלגנע
 םעד טגארט ללוכה בר רעד ןוא טינ

 רעקיטציא רעד ,"ייבאר ףישט,, לוטיט
 "גנע ןיא .,ידארב ברה זיא ייבאר ףישט
 עכעלגעט ַא טניישרעד (ןָאדנָאל דנַאל
 "שילגנע יד ,"טייצ יד,, ,גנוטייצ עשידיי
 -ארק שיאושזד, טפירשנכָאװ עשידיי
 ןיא סולפניא רעשידי רעד .?לקינ

 ןוא ,רעדנטײדַאב ַא רעייז זיא דנַאלגנע
 ,ןשיטילָאּפ ןיא ןעמונעגלײטנַא ןבָאה ןדיי
 -עטיל ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןלעיצנאניפ
 "יורג ַא ןיא דנאלגנע ןיא ןבעל ןשיראר
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 דלישטאר זױהיקנַאב סָאד .סָאמ רעס

 -נאניפ רעד וצ ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה
 סָאד ,דנאלגנע ןופ גנולקיװטנַא רעלעיצ
 טעשטלעמ סעילימַאפ יד ךיוא עבלעז
 ,לעומעס ,וגאטנאמ ,גנילטייווס ,דנָאמ

 ןוא ןדי .ערעדנא ןוא עראיפעטנָאמ
 "עז גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ ןענַאזרעּפ

 ןיא ןרָאטסינימ ענעעזעגנָא ןעוועג ןענ
 ,טעשטלעמ ,דליפסנָאקיב יוװ ,דנַאלגנע
 "עז ןדיי .ערעדנַא ןוא לעומעס ,גנידער

 -נָאל ןיא ןטנעדיזערּפ-טָאטש ןעוועג ןענ

 ןדי .טעטש טשילגנע ערעדנַא ןוא ןָאד
 ןופ רעדילגטימ ןענעז דרַאל לטיט ןטימ
 "גסיו רעשילגנע רעד ןיא .זיוה-ןדרָאל
 -רַאפ ןדיי ןבָאה רוטארעטיל ןוא טפַאש
 -קעלַא ,לשרעה יו טרָא סיורג ַא ןעמונ
 -סנָאקיב ,ליווגנאז ,רעטסעווליס ,רעדנַאס
 -עדנַא ןוא אילַאדעג ,(ילעארזיא'ד) דליפ
 -ידיי עסיורג טַאהעג טָאה דנַאלגנע .ער
 יו ,לארשי תמכה ןיא עטנרעלעג עש
 ירעדנעלדירפ ,עראיפעטנָאמ ,סמַאהַארבַא
 יד -- .ערעדנַא ןוא רעלכיב ,רעטסַאג

 "נדיי םעד רַאפ דנַאלגנע ןופ גנוטיידַאב

 טײטשַאב קלָאפ דנַאלגנע םעד ןוא םוט

 רָאנ םוטנדיי ןשילגנע םעד ןיא רָאנ טינ
 דנאלגנע ןופ גנואיצַאב רעד ןיא ךיוא
 ןיא .ןימעגלא ןיא קלָאפ ןשידיי םוצ
 יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףיולרַאפ
 -עגנָא לָאמ עקינייא גנוריגער עשילגנע
 ןיא ןדיי תבוטל סולפנייא ריא טדנעוו
 םייב ,1840 רָאי ןיא) רעדנעל ערעדנא
 ןדיי יד תבוטל ,קשמד ןיא לובלב-טולב
 רעד .(רעדנעל ערעדנַא ןוא עינעמור ןוא

 תבוטל דנַאלגנע ןופ טקַא רעטסקיטכיוו
 -ךופלַאב יד ןעוועג זיא קלָאפ ןשידיי םעד

 םעד ןעמענרעביא סָאד ןוא עיצַארַאלקעד
 רעד ךָאנ לאושי-ץרא רעביא טַאדנַאמ
 "ער עשילגנע ,1918 ןיא המחלמ-טלעוו
 ןיא ןבָאה רעקיטילָאּפ ןוא רענעמ-סגנוריג

 תווינע ,ונע |

 . טריגאער לָאמ עכעלטע טנעמַאלרַאּפ
 ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטסירעלטיה יד ןגעק

 יז .,19588 טניז ןדיי עשישטייד ףיוא
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 דנאלגנע וצ קלָאפ ןשידיי ןופ גנואיצַאב

 סנטצעל רעבָא ,עשיטַאּפמיס ַא ןעוועג זיא

 עטרעטיברַאפ ַא ןעוועג גנואיצאב יד זיא

 טרעטשעג טָאה דנַאלגנע סָאװ םעד בילוצ

 םייה עלַאנאיצַאנ עשידיי יד ןעיוב סָאד

 -- .לארשי-ץרא ןיא הכילמ ענעגייא ןוא

 -כישעג רעד ןוא דנַאלגנע ןיא ןדיי ןגעוו

 ןַארַאפ זיא דנַאלגנע ןיא ןדיי ןופ עט

 -רָאי שילגנע-שידיי םעד ןיא ךעלריפסיוא

 -רעד סָאװ ,("קוב-ריי שיאושוד,,) ךוב

 "בוז עז -- .ךעלרעי ןָאדנָאל ןיא טגייש

 ?ףךליפסנָאקיב, ,"רופלאב, רעטרעוו

 יד ןיא ןדיי ןגעו ,"םזינויצ,, "?ןָאדנָאל ,

 "כוז עז עירעּפמיא רעשיטירב ןופ לייט

 יװ ,ןלייט עדנפערטַאב יד ןופ רעטרעוװ

 ,ערעדנַא ןוא ?עדַאנַאק,, ,עילארטסיוא,

 תווינע ,טייקנדײשַאב תווינע ,ונע
 רעזעיגילער רעשידי רעד ןיא טרעוװו
 "סעב יד ןופ ענייא סלַא טכארטַאב קיטע

 סָאװ ,הואג וצ ךופיה ןיא ,תודימ עט
 -גרע יד ןופ ענייא סלַא טכַארטַאב טרעוו

 (ב"י רבדמב) שמוח רעד .תודימ עטס

 ונע;/ ןעוועג זיא רע זא ונבר השמ טמיר
 רימ ןעניפעג ך"נת ירפס יד ןיא .,"דאמ
 ,תווינע ןופ תולעמ יד ןגעוו םיקוסּפ לימ
 ושקב, טגָאעג טרעװ 'ב הינפצ ןיא

 הנשמ רעד ןיא תווינע טכוז ,"הוונע
 "נָא טרעו םירפס ערעטעּפש ןוא ארמג
 יד .תווינע ןופ תולעמ יד ףיוא ןזיוועג

 הוה דאמ דאמ, טגָאז 'ד תובא הנשמ
 רעייז ייז "המר שונא תוקתש חור לפש

 ןופ ףוס רעד לייוו ,ונע זַא רעייז ןוא
 ןופ ןרעו וצ ןסעגעגפיוא זיא שטנעמ
 טגָאז 'כ הרז הדובע ארמג יד .םערעוו
 ןופ הלעמ עטסערג יד זיא תווינע זַא
 ןוא םיאנת ענעדישרַאפ ןגעוו .שטנעמ
 רעייז זַא ,טלייצרעד טרעוו םיארומא |

 "אב ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא תווינע
 ללה ןגעוו טלייצרעד סע טרעו סרעדנוז !

 ןיא ם"במר רעד א"ל תבש) אישנה |
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 יד ןיא ןוא תועד תוכלה הרות הנשמ
 -נַא ןיא םגה זַא: ,טגָאז "םיקרּפ הנומש.,
 ןיא ןייג שטנעמ רעד ףרַאד תודימ ערעד
 ףרַאד תווינע ןיא רעבָא ,געוו ןלעטימ
 טרָאװכוז עז -- .םערטסקע ןייז ןעמ
 ."הואג ;

 -םירָא, ,"םינויבא, עז תוינע ,ינע
 | ."'טייק

 --- 718 ךרעל ןריובעג) דוד ןב ןנע
 רעד ןופ רעדנירג ;(790 ךרעל ןברָאטשעג
 ,לבב ןיא (םיארק) עטקעס-רעמיאאראק
 ףיוא ןסייהעג בױהנָא ןיא טָאה .צכלעוו
 -עג טָאה רע .'םייננע, ןעמָאנ ןייז
 ,עילימַאפ רעקידסחוימ ַא ןופ טמַאטש
 טָאה ןעמ לייוו ןוא ,הלוגה ישאר יד ןופ
 ןייז 760 רָאי ןיא טלייוורעד לבב ןיא
 שאר סלַא םיא טשינ ןוא רעדורב ןרעגניא
 ןגעק ןטערטעגסױרַא ןנע זיא ,הלוגה
 ,טרעלקרעד ןוא הֹּפ לעבש הרות רעד
 -ליג זיא עיגילער רעשידיי רעד רַאפ זַא
 טסייה סָאד ,בתכבש הרות יד רָאנ קיט
 "מג ןוא הנשמ יד טשינ ןוא ,ך"נת רעד
 -ערג ַא ןענַאטשעגוצ ןענעז םיא וצ .אר
 "עג זיא םורַא ױזַא ןוא ןדיי לָאצ ערעס
 ןדיי ייב עטקעס עיינ יד ןרָאװעג ןפאש
 -סערַא רע זיא ףילַאק ןופ לעפַאב ַא טיול
 ןוא (767 רָאי) דרומ סלַא ןרָאװעג טריט
 ןוא ,ףָארטש-טיוט טָארדעג םיא טָאה סע
 סָאװ ,טימרעד טעוװעטארעג ךיז טָאה ןנע
 עיגילער ןייז זַא ,טרעלקרעד טָאה רע
 רעשידי רעד ןופ ערעדנַא ץנַאג ַא זיא
 ןייז ןעועג רבחמ טָאה ןנע ,עיגילער
 זיא רעכלעוו ,"תווצמה רפס,; םענעגייא
 ןטנעמגארפ רָאנ ןוא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ
 םירפס יד ןיא טכארבעג ןרעו םיא ןופ
 ךיוא ןוא ,םימכח עשימיאַארַאק יד ןופ
 -גארפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז
 ,די יבתכ ןופ םיא ןופ ןטנעמ
 אתירואב ושיפח, ןעועג זיא גנוז
 טיול .(הרות רעד ןיא טוג טכוז) ?ריפש

 עידעּפָאלקיצנע--תוינע ,ינע

 . -ָאל ןייז
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 טצעזַאב ךיז ןנע טָאה ןעגנוניימ לייט
 -יאַארַאק , טרָאװכוז עז -- .םילשורי ןיא
 רוד רוד, סייוו עז ןנע ןגעוװ -- ."רעמ
 "לארשי ימי ירבד, !'ד קלח "וישרודו
 -רעביא רעשיאערבעה רעד ןיא ץערג ןופ
 -ָאנ רעד ןיא ףוס םוצ ןוא 'ג קלח גנוווצעז
 ,"תוינומדק יטוקל. רעקסניּפ ;ז"י עט

 -ילס ןיא הלפת ,(זדנוא רעפטנע) ןננע
 ,"הננע, הליפת ַא ךױא ןַארַאפ .תוח
 הנומש ןיא םיתינעת ןיא טגָאז ןעמ סָאװ
 עמוש, ןופ הכרב רעד רַאפ הרשע
 ,"הלפת

 -ידי ןופ גנולמאז עידעּפָאלקיצנע
 ןטױל טנדרָאעגנייא ךעלנייוועג .תוע
 -ידיי ןעמָאנ ןטימ .תיב-ףלַא ,טעבַאפלַא
 -גע ןַא ןָא רימ ןפור עידעּפָאלקיצנע עש
 תועידי טלַאהטנַא סָאװ ,עידעּפָאלקיצ
 וצ תוכיש ַא טָאה סָאװ סעלַא ןגעוו
 "ידיי-קידנעטשלופ עטשרע יד םוטנדיי
 ןיא ןענישרעד זיא עידעּפָאלקיצנע עש
 ןופ ביוהנָא ןיא ךארּפש רעשילגנע רעד

 -ייסנע שיאושזד,) טרעדנוהרָאי ןט0
 זיא רעטעּפש סָאװטע .,("אידעּפָאלק
 "גע עשידיי עקידנעטשלופ ַא ןענישרעד
 איאקסיערוועי,) שיסור ןיא עידעּפָאלקיצ

 רעטשרע רעד ךָאנ ,(?אידעּפָאלקיצנע
 שטייד ןיא ןענישרעד זיא המחלמ-טלעוו

 {'ןָאקיסקעל רעשידיי רעקידנעטשלופ ַא
 רעד רַאפ ןענישרעד זיא שיאערבעה ןיא
 "שי רצוא, רעד המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -ָאלקיצנע עקידנעטשלופ טשינ .'ילאר

 שטייד ןיא ןענישרעד ןענעז סעידעּפ
 ןיא ןוא '?אקיאַאדוי אידעּפָאלקיצנע;

 ןיא .(רעדנעב 2) !ילוכשא,, שיאערבעה
 ןַא דנָאפ-וװָאנבוד ןופ טניישרעד שידיי
 עכלעוו ןופ ,עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא

 ןוא ףלא תוא רעד ןענישרעד ןענעז סע
 ,ףדייי רעדנעב 4 ןיא 'ב תוא לייט ַא
 -לת ןיא ןענישרעד זיא שיאערבעה ןיא
 שירָאטסיה ַא 1957 ןיהָאי יד ןיא ביבא



201 

 הידּפולקיצנא,, ןָאקיסקעל רעשיפַארגָאעג

 -ידיי ערענעלק .רעדנעב 2 ןיא ,!'תיללכ

 ןענעז דנַאב 1 ןיא סעידעּפָאלקיצנע עש

 אידעּפָאלקייסנע, שילגנע ןיא ןענישרעד

 זאַאה עד ןופ 'ישזדעלָאנ שיאושזד וװָא

 {אידעּפָאלקײסנע ןיטנעלַאװ, יד ןוא
 ןַאמדנַאל ןופ ערעסערג ַא סנטצעל

 ןעועג 1958 ץרעמ זיב ךיירטסע
 7 ךרעל טימ קילבוּפער ערעדנוזַאב ַא
 ןענעז ייז ןשיװצ ,רעניואוונייא ןָאילימ
 ןדיי 200,000 ךרעל 1928 ןיא ןעוועג
 זיב יו טָאטשּפױה רעד ןיא ןטסײמַא

 עסיורג א ןעוועג ךיירטסע זיא 8
 עירעּפמיא
 ,עיכעשט ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע רעדנעל
 עינסאב ,עיצַאָארק ,עיצילַאג ,עיקַאװָאלס

 -ַאטיא יד ךיוא יוו ,עניוואגאצרעה ןוא
 -עג יד .טסעירט םורָא טנעגעג עשינעיל

 טריטַאד ךיירטסע ןיא ןדיי ןופ עטכיש
 זא ,ךעלגעמ ,ןטייצ עטלַא ץנַאג ןופ ךיז
 -טסע יד .טרעדנוהרָאי ןט4 ןופ ןיוש
 ללב ךרדב ןבָאה םירסייק עשטייד-שיכייר
 ןיא .טכעלש טינ ןדיי וצ ןגיױצַאב ךיז
 ןדי עשיכיירטסע יד ןבָאה 1288 רָאי
 ןט2 םעד ךירדירפ רעזייק ןופ ןעמוקַאב
 ךָאנרעד ןענעז עכלעוו ,טכער עסיוועג

 ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב
 ןזיב ןט18 ןופ .םירסייק עשיכיירטסע
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז טרעדנוהרָאי ןט1
 ".טסע ענעדישרַאפ ןופ םישוריג עשידיי
 -עגלַא ןיא רעבָא .,ןצניװָארּפ עשיכייר

 ,ךיירטסע ןיא ןדיי ןבילברַאפ ןענעז ןיימ
 רעט2 רעד ףעזָאי רעזייק טָאה 1789 ןיא
 ןוא ווירב-ץנַארעלָאט ןייז ןבעגעגסױרַא

 ןבעג ןוא ןריזינַאמרעג טוװאורּפעג טָאה
 עקידנעטשלופ .גנודליב-סגנַאװצ ןדיי
 ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה גנוקיטכערַאבכיײלג
 יד ןבָאה ןײמעגלַא ןיא ןוא ,1867 ןיא

 ,טייצ רעיינ רעד ןיא ךיירטסע ןיא ןדיי
 רעייז טבעלעג ,רעלטיה ןופ ןעמוקנָא ןזיב
 -רַאפ ןוא טכער עלַא ןופ ןסָאנעג ,טוג

 תעדה ץע--ךיירטסע
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 ןטיבעג עלַא ןיא סעלעטש עכיוה ןעמונ

 ןעמונרַאפ טָאה רעלטיה טניז .ןבעל ןופ

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1928 ןיא ךיירטסע

 -יצר ,םישוריג ,תופידר עכעלקערש יד

 -- 1999 ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןוא ,תוח

 -טסע ןיא ןדיי עלַא טעמכ ןענעז 9

 רעשידיי רעד ןיא -- .ןעמוקעגמוא ךייר

 "יינ רעד ןוא רעטלַאלטימ ןיא עטכישעג

 ץוחַא) ןדיי עשיכיירטסע ןבָאה טייצ רע

 יד ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד

 טרעהעג ןעבָאה סָאװ רעדנעל עטנָאמרעד

 ,עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג (ךיירטסע וצ

 ןעלעיצנַאניפ ןיא ייס ,עיגילער ןיא ייס

 ןעלעוו רימ .ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ייס ןוא .ך ןעמונעגמורַא טָאה ןוא
 -כעלנעזרעּפ ענלצנייא רָאנ ןענָאמרעד ָאד

 רוא , ןופ רבחמ ,ןיוװ ןופ קחצי יבר :ןטייק

 יבר ,טַאטשײנ ןופ םולש יבר ,ייעורז
 -נּפָא לאומש יבר ,רעמייהטרעוו ןושמש

 רעלעה ןַאמּפיל בוט-םוי יבר ,רעמייה
 רעינ רעד ןיא ןוא ,(בוט-םוי תופסות)
 ןב) םיליכשמ יד ,סדלישטָאר יד ,טייצ

 -רעלעג יד ,(ערעדנַא ןוא סירעטעל ,באז
 ,םולש שיא ,סייוו) לארשי תמכח ןיא עט

 "נָא ןוא תויח ,ץראווש ,ןַאמעדיג ,קענילעי

 ,לצרעה) קיטסילַאנרושז ןיא ;(ערעד

 ןטסילַאנרושז עטסנעעזעגנָא יד טעמכ
 "נַא ןוא יעסערּפ עיירפ עייג, רעד ןופ
 -רעסַאװ) רוטארעטיל ,(ןעגנוטייצ ערעד
 -עדנַא ןוא ןַאמּפָאה-רעב ,רעלצינש ,ןַאמ
 זיא עטסערג יד ןשיווצ) טפַאשנסיװ ;(ער

 ,"ףחשה, רעד ,(דיורפ ןענעכייצרַאפ וצ
 רעד ןגעוו -- .גנוגעוַאב עשיטסינויצ יד
 ןענעז ךיירטסע ןיא ןדיי ןופ עטכישעג

 סנטסיימ ,רעכיב ליפ ןרָאװעג ןעבירשעג

 -כיו סָאד זיא ייז ןשיװצ ,שטייד ןיא |

 .טלעהרַאפסטכער, ,רערעש :עטסקיט

 עשיכיירטסע-שטייד יד ןיא ןדיי ןופ ןשינ

 ,"רעדנעל

 ןופ םיוב) םייחה ץע ,תעדה ץע
 "-ארב שמוח ןיא ,(ןבעל ןופ םיוב ,ןסיוו
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 םדא זַא ,טלייצרעד טרעוװ 'ג ןוא 'ב תיש
 טשרעוצ ןעוועג ןענעז הוח ןוא ןושארה
 ןסקַאװעג ןענעז סע ואו ,ןדע ןג ןיא
 -נָא טָאה טָאג ןוא ,ןטכורפ טימ רעמייב
 געמ רעמייב עלַא ןופ זַא ,ןמדא טגָאזעג
 ,"ערו בוט תעדה ץע ,, ןופ רָאנ ,ןסע רע
 ,סטכעלש ןוא סטוג ןסיוו וצ םיוב ןופ
 ןעוװ גָאט ןיא ןוא ןסע טשינ רע רָאט
 רֶע טעװ םיא ןופ ןסע ָאי טעװ רע
 טָאה (שחנ) גנַאלש יד רעבָא ,ןברַאטש
 ןופ ןסע ָאי לָאז יז זא ,ןהוח טדערעגנָא
 טָאה ןוא ןסעגעג טָאה הוה :תעדה ץע
 טָאה טָאג סע וצ ןמדא ןבעגעג ךיוא
 דחאכ היה םדאה ןה, :טגָאזעג טלָאמעד
 ודי חלשי ןפ התעו ערו בוט תעדל ונממ
 {'םלועל יחו לכאו םייחה ץעמ םג חקלו
 זדנוא ןופ רענייא יו ןרָאװעג זיא םדא;
 טציא ןוא ,טטכעלש ןוא סטוג ןסיוו וצ
 ךיוא ןסע ןוא ןעמענ רע טעװ רעמָאט
 ןוא ,ןבעל ןופ םיוב ןופ ,םייחה ץע ןופ
 -עד טָאה טָאג ."קיבייא ןבעל טעװ רע
 ןופ ןהוח ןוא םדא ןביוטעגסיורא רעביר

 "ורכ, יד טלעטשעגקעװַא ןוא ,ןדע ןג
 "תכפחתמה ברחה טהל, םעד ןוא ?םיב
 וצ (דרעוװש רעדנעיירד רעד ןופ רעייֿפ)
 ןגעוו --- .םייחה ץע םוצ געוו םעד ןטיה
 "עג ןבירשעג ןענעז רוּפיס ןקיזָאד םעד
 -ילָשר עשידיי יד ןופ םישוריּפ ליפ ןרָאװ
 -ןַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ,ןפָאזָאליפ עזעיג

 -ןקמ ,ן"במר ,םייבמר ,ארזע ןבא ,עירד
 סיוא סע ןשטייט לייט עכלעוו ןופ ,םילב

 זיא םדא זא .טגָאז ןָאליּפ .,שירָאגעלַא

 הוח ןוא טייקיטסייג ןופ לָאבמיס רעד
 גנַאלש יד ןוא ,ןעגנוגיינ עכעלניז יד ןופ
 "ףסיוו ןופ םיוב,, רעד ןוא ,הואת יד זיא
 "שדי) בירט רעכעלטכעלשעג רעד זיא
 גנוטיידַאב יד לָאמליײט טָאה שמוח ןיא

 ,(גנואיצַאב רעכעלטכעלשעג ןופ

 רעד ןיא אנת לאללהמ ןב איבקע
 בױהנָא ןיא ,שדקמה תיב ןט9 ןופ טייצ
 ןופ טייצ רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט1 ןופ

 204 אביקע--איבקע

  טרעװ 'ה תוידע הנשמ ןיא ;יאמשו ללה
 -הכלה ןיא הקולחמ ַא ןגעוו טלייצרעד
 ,םימכח יד ןוא איבקע ןשיװצ םינינע
 -סה, םיא ןופ ןַארַאפ זיא 'ג תובא ןיא
 ידיל אב התא ןיאו םירבד השלשב לכת
 ןטכַארטַאב לָאז שטנעמ רעד ,!'הריבע
 ןייק וצ ןעמוק טינ רע טעװ ןכַאז יירד
 ןופ עז ףענעז ןכַאז יירד יד ןוא ,הריבע
 ןוא ,טסייג וד ןיהואוו ,טסמוק וד ןענַאװ
 ןבעגּפָא ןפרָאד טסעװ וד ןעמעוו רַאפ
 .ןובשחו ןיד

 .י"קחצי, עז הדקע

 רָאי ןיא ךרעל ןריובעג) יבר ,אביקע
 רענייא 187 ךרעל ןברָאטשעג -- 0
 ,הנשמ רעד ןופ םיאנת עטסערג יד ןֹופ
 טיול .תוכלמ יגורה הרשע יד ןופ ,שודק
 ןוא 'נ םירדנ ארמג רעד ןיא רוּפיס םעד
 אביקע יבר זיא 'ו ןתנ יברד תובא ןיא
 רעכוטסַאּפ ַא ןעװעג טנגוי רעד ןיא
 ןוא ,עובש אבלכ רעמילשורי ןכייר םייב
 רעטכָאט יד .ץראה םע ןַא ןעוועג זיא
 רַאפ םיא ןיא ךיז טָאה עובש אבלכ ןופ
 ןיא םיא טימ טַאהעג הנותח ןוא טביל

 טָאה יז ;ןליו סרעטָאפ ריא ןגעק םייהעג
 קעװַא לָאז רע זַא ,טדערעגוצ ךיוא םיא
 -עג ריא טָאה רע .הרות ןענרעל ןוא
 ןופ דימלת ַא ןרָאװעג זיא ןוא טגלָאפ

 עשוהי יבר ןוא סונקרוה ןב רזעילא יבר
 זיא אביקע יבר .וזמג שיא םוחנ ןוא
 עטסערג יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעכַאנ
 ינב ןיא הבישי ןייז טַאהעג ןוא םיאנת
 -עג רע טָאה רופיס ןייא טול ןוא קרב
 .(ב"ס תומבי) םידומלת טנזיוט 24 טַאה

 -םיוא רעד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעוו
 -ימיור יד ןגעק אבכוכ רב ןופ דנַאטש
 זיא ,לארשייץרא ןיא טפַאשרעה רעש

 -נעהנָא סאבכוכ רב ןרָאװעג אביקע יבר
 ,חישמ ןזיא רע זא ,טביולגעג ןוא רעג
 בכוכ ךרד,, קוסּפ םעד םיא ףיוא קידנגָאז
 יד ןלָאז ןעגנוניימ לייט טיול .!"בקעימ
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 "עג טָאה אביקע יבר עכלעוו ,סעזייר ליפ

 לארשי:ץרא רעסיוא רעדנעל ןיא טכַאמ
 טליצרעד טרעװ סע עכלעוו ןגעוו ןוא
 ןוא ו"כ הנשה שאר) ארמג רעד ןיא

 וצ ליצ םעד טַאהעג (רעטרע ערעדנַא
 ןאבכוכ רב ןפלעה וצ ןדיי יד ןקעוורעד
 יד יװ םעד ךָאנ .דנַאטשפיוא ןייז ןיא

 ןוא ןאבכוכ רב טגיזַאב ןבָאה רעמיור
 ןעמ זַא ,ייז ןשיווצ ,תורזג טריפעגנייא
 יבר טָאה ,הרות ןייק ןענרעל טשינ לָאז

 ןוא הריזג יד טגלָאפעג טשינ אביקע
 הרות טנרעלעג (םיברב תולהק) ךעלטנפע
 םיא ןבָאה רעמיור יד ןוא ,םידימלת טימ

 הסיפת ןיא טצעזעגנייא ןוא טריטסערַא
 "יפת ןיא ןסעזעג זיא רע .,(א''ס תוכרב)
 -לת ענייז זַא ױזַא ,טייצ ערעגנעל ַא הס

 -עג ןוא טכוזַאב טרָאד םיא ןבָאה םידימ
 "עדנַא ןוא ביק םיחסּפ) תולאש טגערפ

 -יקע יבר ןבָאה רעמיור יד .(רעטרע ער
 יד ןוא ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ןאב

 זא ,טלייצרעד א"ס תוכרב ןיא ארמג
 ןטיױט םוצ טריפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו
 ,עמש תאירק ןופ טייצ יד ןעוועג זיא
 טימ בייל ןייז ןסירעג םיא טָאה ןעמ ןוא
 טָאה אביקע יבר רעבָא ,סנזייא עקיציּפש
 זיא המשנ ןייז ןוא עמש תאירק טגָאזעג
 ןיא .י"דחא,,/ טרָאװ ןטימ ןעגנַאגעגסיױא
 זַא ,טלייצרעד טרעוו 'ח תוחמש אתכסמ

  טָאטש רעד ןיא טױטעג םיא טָאה ןעמ
 ,?םירקיע, עז םירקע | 6 עד | : ָאה ןע
 ןענעז םידימלת סאביקע יבר -- .ןירסק
 ,ריאמ יבר םיאנת ענעעזעגנָא יד ןעוועג
 יּבַר ,יסוי יבר ,יאחוי ןב ןועמש יבר
 טױל .ערעדנַא ןוא הימחנ יבר ,הדוהי

 רעד ןעװעג ןבָאה רע לָאז גנוניימ ןייא
 תוינשמ ןעוועג רבחמ טָאה סָאװ רעטשרע
 הבישי ןייז ןופ ןוא (אביקע יבר תנשמ)
 ,םיאנת יד ןופ םירפס עלַא ןעמַאטש ןלָאז

 ןירדהנס) אתפסות .,ירפס ,ארפס יװ
 יד ןופ טנורג ןפיוא טָאה רע .("פ
 יד ףיוא טנשרדעג ('תודימ,, עז) תודימ
 תוכלה ליפ הרות רעד ןופ םיקוסּפ
 "רעד טרעװ םיא ןופ  .(ט'כ תוחנמ)

 506 קחצי ,אמארע--סליקע

 -ןײרַא זיא רע זא ,וי'ט הגיגח ןיא טלייצ
 -עג יד טנױעלעג) "סדרּפ,, ןיא ןעגנַאגעג
 זיא ןוא (ןטייקכעלטעג ןגעוו ערעל עמייה

 -אפ ןענעז אביקע יבר ןופ ,םולשב סױרַא
 תובא ןיא .רעטרעו הדגא ליפ ךיוא ןַאר
 -ףהו יופצ לכה,, רעטרעוו יד רע טגָאז 'ג

 ךרוד ןעזעג טרעװ ץלַא) "הנותנ תוש
 -סיא םעד טָאה שטנעמ רעד ןוא טָאג
 רעד רַאפ קורדסיוא רעד זיא סָאװ ,(לַאוװ

 ןגעו עגַארּפ רעשיפָאזָאליפ רעטנַאקַאב
 ,''הריחבו העידי, עז) !'הריחבו העידי,
 יע טנָאז (םישודק תשרּפ ארפס ןיא
 ביל טסלָאז ן'ךומכ ךערל תבהאו, זא
 רעד זיא (טסבלעז ךיז יװ רבח ןייד
 טקנוּפ ,טגעלפ רע .הרות רעד ןופ דוסי
 -עי ףיוא ,וז םג שיא םוחנ יבר ןייז יו
 "בטל אנמחר דיבעד לכ,, ןגָאז ךַאז רעד

 תוכרב ,ןטוג םוצ זיא טוט טָאג סָאװ)
 ירפס ןיא גנוניימ ןיא טױל -- .(ס
 ,רָאי 120 טבעלעג ןבָאה אביקע יבר לָאז
 לײט ןגעװ ןעמ טָאװ רעטעּפש --

 יברד תויתוא; יו םירפס עשיטסימ
 יבר זא ,טגָאזעג ,ערעדנַא ןוא 'יאביקע
 -רּפ -- .רבחמ רעייז ןעוועג זיא אביקע
 ןופ י"םיארומאו םיאנת תודלות,, ןיא םיט
 ,ןַאמייה

 ,םוגרת, ,"סולקנוא, עז סליקע

 עינַאּפש ןיא 1420 חצי ,המארע
 -ַאב :(עילַאטיא ,לָאּפַאענ ןיא 1494 --
 רבחמ .,ףָאזָאליפ ןוא ןשרד ,בר רעטמיר

 -צי תדקע ,, רפס-שורד ןשיפָאזָאליפ ןופ

 םתס סע טפור ןעמ יו רעדָא (,י'קח
 טלַאהטנַא רפס עקיזָאד סָאד ."הדקע;
 -יַפ ןופ טסייג ןיא הרות ףיוא םישורד
 םיחוכיו ָאד טריפ רבחמ רעד :;עיפָאזָאל

 טייצ ןייז ןופ םיסרוקיּפַא עשידיי יד טימ
 רעד ןגעוו םידמושמ יד טימ ךיוא ןוא

 רע .תונומא רעכעלטסירק ןוא רעשידיי
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 תוזח,, םירפס יד ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה
 רעד .ערעדנַא ןוא ייםולשבא די, ,''השק
 -ופָאּפ רעייז ןעוועג זיא ייקחצי תדקע;
 ןייז -- .םינשרד עשידיי יד ןשיוװצ רעל
 -עג) המארע ריאמ יבר ןעוועג זיא ןוז

 ןוא בר (יקינאלאס ןיא 1856 ןברָאטש
 ,רבחמ

 רעד .ברע זיא שיאערבעה ןיא בֹרע
 'א תישארב ןיא ןוא ,יטגוװָא, שטייט
 בילוצ רעבָא ."ברע יהיו; ןַארַאפ זיא
 רעד ןָא ךיז טביוה ןדיי ייב סָאװ םעד
 רַאפרעד ןוא ,טנװָא ןקירָאפ ןופ גָאט
 ןוא בוט-םוי ,תבש ךיוא ןָא ךיז ןביוה

 ןקירָאפ ןופ געט עכעלרעייפ ערעדנַא

 תבש רַאפ גָאט רעד ךיוא טסייה .,טנווָא
 ברע , ןוא 'יתבש ברע,, בוט-םוי רַאפ ןוא
 ."תבש ברע, 'א תבש הנשמ) ייבוט-םוי

 ליפ ןוא םיחסּפ יברע;/ 'ט םיחסּפ הנשמ

 "יירפ ,תבש ברע רעד .(רעטרע ערעדנַא
 ןופ טייקילייה עסיוועג ַא ןיוש טָאה ,קיט

 םילבוקמ ןוא םידיסח לייט ןוא ,תבש
 ןָאט טשינ גָאטײב 12 ןופ ןיוש ןגעלפ

 -תבש יד ךיז ןָאטנָא ןוא ,הכאלמ ןייק
 לימ טָאה רוּפכ םוי ברע ,םישובלמ עקיד
 .רוּפכ םוי ןופ טייקכעלרעייפ רעד ןופ
 רעטרעווכוז עז -- .חסּפ ברע עבלעז סָאד
 ןגעוו -- .'"תבש ,, ,'חסּפ,, ,'רוּפכ םוי;

 ,"ןטק רוּפכ םוי, עז שדוח שאר ברע

 טרעװ ביי תומש שמוח ןיא בר ברע
 -סיורא ןענעז ןדיי יד ןעוו זַא ,טגָאזעג
 הלע בר ברע םגו, םירצמ ןופ ןעגנַאגעג

 רעד ןעגנַאגעגטימ ייז טימ זיא ,''םתא
 ןעמ טשטייט ךעלנייועג "בר ברע,
 "וצ רעסיורג ַא, קורדסיוא ןקיזָאד םעד
 ןוא (יןשימ,, ,''ברע,, טרָאװ ןופ)) יישימ
 "עגטימ ןענעז סע זא ,ןעניימ לָאז סָאד
 רעדָא ,םירג ,ןדיי טשינ ךיוא ןעגנַאג
 ןופ ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סָאװ עכלעזַא

 .םיירצמ ןוא ןדיי ןופ ןטַאריײה עטשימעג
 "וקִמ יד ךיוא ןוא תומִׁש ןיא שרדמ רעד

 508 תוירע--ברע

 ,דניז עלַא יד זא ,ןטלַאה (רהז) םילב
 ,רבדמ ןיא ןעגנַאגַאב ןענעז ןדיי יד סָאװ
 -עג ןענעז ,ערעדנַא ןוא לגע ןופ דניז יד
 ןופ סולפנייא ןטכעלש םעד רעטנוא ןעוו
 | ."בר ברע., ןקיזָאד

 ,"אנעשוח, עז תוברע

 "וריע, ,''בוריע, עז ןיבורע ,בורע
 ."ןיב

 ,"טפַאשטריװדנַאל , עז םעברַא-דרע

 טניפעג ך"נת ןיא שינרעטיצ-דרע
 -עגרָאפ ףיוא ןעגנוזייוונָא לָאמ ליפ ןעמ
 ןיא שינרעטיצ-דרע ןופ ןלַאפרָאפ ענעמוק
 זיא רַאפרעד ןעמָאנ רעד :לארשייץרא
 טלייצרעד טרעוװ 'א סומע ןיא .!"שער,
 תוכרב הנשמ רעד ןיא ."שער, ןגעוו
 תהנשמ יד ןוא ,"תועווז, סע טסייה 'ט
 -רב ַא ןכַאמ ףיורעד ףרַאד ןעמ זַא טגָאז
 ,"םלוע אלמ ותרובגו וחכש,, הכ

 ."לאיחי ןב ןתנ, עז ךורע

 ה"ל רבדמב שמוח ןיא םלקמ ירע
 -ץרא ןיא טעטש ייד ַא זַא ,טגָאזעג טרעוו
 טמיטשַאב ןענעז ןדריה רבע ןוא לארשי
 ןופ טעטש) י"טלקמ ירע, סלַא ןעוועג
 ןפױלטנַא ןגעלפ סע ןיהואוו ,(גנונירטנַא
 -לעזַא ,טסייה סָאד ,''גגושב םיחצור,, יד
 טיג שטנעמ ַא טעגרהעג ןבָאה סָאװ עכ
 זיב ןסעזעג טרָאד ןענעז ייז .קידנליוו
 טשרע ןוא ןברָאטשעג זיא לודג ןהכ רעד
 יד ןזָאלרַאפ טגעמעג ייז ןבָאה טלָאמעד
 ךיוא זיא טלקמ ירע ןגעװ .טלקמ ירע
 ,'כ עשוהי רפס ןיא ןַארַאפ

 ןרעװ 'יתוירע, טרָאװ ןטימ תוירע
 טנכיײצַאב עיגילער רעשידיי רעד ןיא
 -לעו טימ ,החּפשמ רעטנעָאנ ןופ ןעיורפ

 . "ומ יװ ,ןבָאה הנותח טשינרָאט ןעֶמ עכ
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 רעד ,רעטסעווש ,יורפ סרעטָאפ ,רעט
 רונש ,רעטומ סיורפ רעד ,רעטכָאט סיורפ
 ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו ייז .ערעדנַא ןוא
 ."הורע,, ןסייה ייז ואוו חיי ארקיו שמוח
 "עגוצ ןרעו ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 -החּפשמ עטנעָאנ עכלעזַא ךיוא טנכער
 געמ הרות רעד טיול םגה סָאװ ,ןעיורפ
 יד רעבָא ,ןבָאה הנותח ייז טימ ָאי ןעמ

 "תוינש , ןסייה ייז ;ןטָאברַאפ ןבָאה ןנבר
 .(רעטרע ערעדנא ןוא אייכ תומבי)

 טָאה ,םישדק רדס ןיא אתכסמ ןיכרע
 זיא סע עכלעוו ףיוא ,תוינשמ םיקרּפ 9
 ןייק ָאטשינ) ילבב זיולב ארמג ןַארַאפ
 יד .םיקרּפ 8 רָאנ אתפסות ;(ימלשורי
 -ּפָא ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב אתכסמ

 ןכַאז ןופ טרעו םעד (''ךרע,) ןצַאש
 טָאג וצ ןעװעג שידקמ טָאה ןעמ סָאװ
 ןלָאצַאב ןוא ןזיילסיוא ייז ליוו ןעמ ןוא
 .טלעג סָאד

 טלמעג טשינ זיא סָאװ רענייא לרע
 ערעדנַא ןוא בי תומש) 'יילרע,, טסייה
 ַא טסײה ןופרעד .(ך"נת ןיא רעטרע
 ."הלימ,, טרָאװכוז עז .""לרע,, דיי-טשינ

 טרעװ ט"י ארקיו שמוח ןיא הלרע
 -ןטכורפ ַא טצנַאלפ ןעמ ןעוו זַא ,טגָאזעג
 טשינ רָאי 8 עטשרע יד ןעמ לָאז םיונ
 -ָאד יד ;םיוב ןופ טכורפ רעד ןופ ןסע

 -ָאטשרַאפ) 'יהלרע, טסייה טכורפ עקיז
 ןעמ זא ,ןגָאז ארמג ןוא הנשמ יד .(גנוּפ
 -הלרע ןופ ןבָאה האנה טשינ ךיוא רָאט

 -רַאפ טשינרָאט ןעמ לשמל יװ ,ןטכורפ
 ןדייטשינ ַא וצ ןטכורפ-הלרע יד ןפיוק
 ,טלעג ענעטלַאהרעד סָאד ןצונ ןוא

 תוינשמ אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ הלרע
 -שמ םיקרּפ 8 טלַאהטנַא ,םיערז רדס ןיא
 זיא ילבב) ףןמלשורי ארמג ןוא !תוינ
 -ַאב ןקרפ ןייא אתפסות ןוא ,(ָאטשינ
 ,הלרע ןופ םיניד יד טלדנַאה

 510 1זעע---ןיכרע

 ןיא 1915 -- 1884 לואאּפ ,ךילרע
 -ידעמ רעשידיי רעטמירַאב ;(דנַאלשטייד

 ןשיניצידעמ ןופ רעטייל .,רעשרָאפ-ןיצ

 טרופקנַארפ ןיא טוטיטסניא-סגנושרָאפ
 סָאד 1909 רָאי ןיא טקעדטנַא ,ןיימ םֵא

 -ַאב ,סיליפיס ןגעק ""ןאסרעוולאס ,, לטימ
 ךילגטימ ןעוװעג :;עימערּפ-לבָאנ ןעמוק
 ,"ןויצ ןעמל,, ןיירַאפ ןשידיי םעד ןיא

 ."הוצמ, עז הֵׁשֹע

 ןוא וניבא קחצי ןופ ןוז רעטסטלע וׁשֹע
 טרעװ ה"כ תישארב שמוח ןיא .הקבר
 ַא ןריובעג טָאה הקבר זא ,טלייצרעד
 זיא ושע זא ןוא ,בקעי ןוא ושע גניליווצ
 ךלעפ ַא ,"דיצ עדוי הדש שיא,, ןעוועג

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ
 רעד ןעוועג זיא בקעי ןוא ,גנַאפ ,טכַאי
 -עג זיא סָאװ ,"םילחא בשוי םת שיא,
 רעד ןעוועג זיא ושע .טלעצעג ןיא ןסעז
 -עגּפָא םיא ייב טָאה בקעי רָאנ ,רוכב

 ,םישדע דיזנ ַא רַאפ הרוכב יד טפיוק
 -ארב שמוח ןיא ,ןזניל ןופ סטכעקעג
 ,קחצי יװ ,טלייצרעד ךיוא טרעו תיש
 טָאה ,דנילב ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו
 טָאה בקעי רָאנ ,ןושע ןשטנעב טלָאװעג
 ןעמוקַאב ןוא ושע רַאפ טלעטשרַאפ ךיז

 ארומ סא בקעי .הכרב יד ןקחצי ןופ
 זיא בקעי ןעוו ,ןפָאלטנַא זיא ושע רַאפ
 -נגײקטנַא ושע םיא זיא ןעמוקעגקירוצ
 ,טַאהעג ארומ טָאה בקעי ןוא ,ןעגנַאגעג
 -מוא עילימאפ ןייז ןוא םיא טעװ ושע זא

 . "ונעגפיוא םיא טָאה ושע רעבָא .ןעגנערב
 ,םיא טימ טשוקעג ךיז ,ךעלרעדירב ןעמ
 טדישעצ ךיז ייז ןבָאה טלָאמעד ןוא
 ושע .(ג"ל -- ה"כ ךעלטיּפַאק תישארב)
 דנַאל ןיא ,ריעש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה
 הטוס) הרוסמ רערעטעּפש ַא טיול .םודא
 ךרוד ןרָאװעג טעגרהעג וׁשֹע זיא (גייי
 רערעדנַא ןַא טיול ןוא ,ןד ןב םישוח
 .'ה ןיטג ימלשורי) הדוחי ךרוד .הרוסמ

 ןרָאװעג זיא ,םודא יו טקנוּפ ושע --
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 -ַאב ןוא ,דיי-טינ ןדעי ןופ לָאבמיס רעד
 ןיא קוסּפ םעד ףיוא .םיור ןופ סרעדנוז
 "מג יד טגָאז 'ושע ידי םידיהו, שמוח
 ןעמ טניימ סָאד זַא ,ד"נ ןיטג ןיא אר
 רעכלעוו ,סונירדא רעסייק ןשימיור םעד
 עז -- .לארשי:ץרא טעטכינרַאפ טָאה
 ."םודא,, טרָאװכוז

 -ידיי רעד ןופ גנואיצַאב יד תוריׁשע
 ,תורישע וצ טלעװ רעזעיגילער רעש

 -ייר ַא .עשיטע ןַא ןעוועג זיא ,םוטכייר
 טשינ זיא ,הקדצ טיג סָאװ ,ןַאמ רעכ
 קיטייצכיילג רעבָא .,טלדַאטעג ןרָאװעג
 ,ך"נת ןיא רעטרעוװ ליפ רימ ןעניפעג
 ,םירפס ערעטעּפש ןוא ארמג ןוא הנשמ
 -כייר ןעלמַאזנָא סָאד ןטכַארטַאב עכלעוו
 םעד ראפ ךַאז עטוג ןייק טשינ סלַא םוט
 טגָאזעג טרעװו ג"כ ילשמ ןיא .שטנעמ
 טשינ ךיז ימַאב) "רישעהל עגית לע;
 תובא הנשמ רעד ןיא .(ךייר ןרעוו וצ
 חמשה ?רישע הזיא,, טגָאזעג טרעוװ 'ד
 סָאװ רעד ?ךייר טסייה רעוו ,'וקלחב
 .טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןדירפוצ זיא

 -כייר ןגעוו טגָאזעג טרעוו 'ע ןיטג ןיא
 לסיבַא ,"השק ובורו הפי וטועימ,, םוט
 ארמג יד .טשינ גיוט ךס ַא ,טוג זיא

 ,"ןיצמקמ םירישע, טגָאז ו"פ תוחנמ

 אמוי ןיא .םינצמק ןענעז טייל עכייר

 ןַאמ רעכייר ַא זא ,ארמג יד טגָאז הל

 ףיוא ןרעפטנערַאפ ןענָאק טשינ ךיז טעוו

 טנָאקעג טשינ טָאה רע זַא ,טלעו רענעי
 טימ ןעמונראפ קידנעייז ןענרעל ןוא ןציז
 -לעוו ,םוסרח ןב רזעלא לייוו ,ןטפעשעג
 ָאי זיא ריבג רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכ
 טרָאװכוז עז -- .טנרעלעג ןוא ןסעזעג
 ,"טייקמערַא;;

 ןיא גָאט רעט10) תבטב הרשע
 טָאה גָאט ןקיזָאד ןיא לייוו ,תינעת ,(תבט
 ןרעגַאלַאב ןביוהעגנָא לבב ןופ ײמרַא יד
 ןטשרע ןופ ןברוח םעד תעב םילשורי
 רעד .(ה"כ 'ב םיכלמ) שדקמה תיב

 212 תוכלמ יגורה הרשע--תורישע

 'ח הירכז ןיא טנָאמרעד טרעװ תינעת
 ןט10 ןופ תינעת רעד ,, ,!"ירישעה םוצ;,)
 ןיא שדוח רעט10 רעד זיא תבט ,יישדוח
 ןסינ טנכער ןעמ ןעוו ,רַאדנעלַאק ןשידיי
 ,(שדוח ןטשרע סלַא

 ,"םינלטב, עז םינלמב הרשע

 םישודק 10 תוכלמ ינורה הרשע
 רעד ךרוד ןרָאװעג טיוטעג ןענעז סָאװ
 רעייז ַא ןַארַאפ .(גנוריגער רעשימיור
 גנוריגער עשימיור יד זא ,רוּפיס רעטלַא

 רתיב גנוטסעפ ןופ ןברוח ןכָאנ טָאה
 רעד .םיאנת עשידיי עסיורג 10 טיוטעג
 חכיא שרדמ ןיא טגנערבעג טרעוװ רוּפיס
 ,"למח אלו 'ה עלב,, קוסּפ ןפיוא 'ב הבר
 יד סלַא סא טנכער שרדמ רעד ןוא
 -עמשי יבר :םיאנת יד םישודק עקיזָאד
 הדוהי 'ר ,בבשי יבר ,לאילמג ןבר ,לא
 יבר ,ןמגרותמה תיפצוח 'ר .,אבב ןב
 ,ןוידרת ןב היננח יבר ,םותחנה הדוהי

 רעד :ןופרט יבר ןוא יאזע ןב ,אביקע יבר
 ןעמענ לייט זַא ,וצרעד טקרעמַאב שרדמ

 רזעלא יבר וצ ןבעג ןוא ןופרט יבר םורַא
 -חסונ ייוצ ןַארַאפ ןענעז סע .אנסרח
 -ךדמ עניילק יד ןיא רוּפס םעד ןופ תוא
 סע עכלעוו ףיוא ,"הרכזא הלא , ןופ םיש
 סָאװ ,''הרכזא הלא , הניק יד ךיז טציטש
 יד ןופ .ףסומ וצ רוּפכ םוי טגָאז ןעמ
 -דמ ןיא זא ,ןעז וצ זיא תואחסונ עקיזָאד
 "מג ןבר טָאטשטנַא ןוא זיירג ַא זיא שר
 ,לאילמג ןב ןועמש ןבר ןייז ףרַאד ,לאיל
 ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי ייב אישנ רעד
 ןופ רךופיס םעד טל .ינש תיב ןברוח

 עלַא ןענעז םישרדמ עניילק עקיזָאד יד
 ,טייצ ןייא ןיא ןעמוקעגמוא םיאנת 0
 -ָאטסיה יד טימ טשינ טמיטש סָאד רעבָא
 ,זיא ןסייוו רימ .יוװ לייוו ,ןטקַאפ עשיר
 "וקעגמוא אכיקע יבר אנת רעד לשמל
 ,שדקמה תיב ןברוח ןכָאנ רָאי 27 ןעמ
 סָאד ;לאילמג ןב ןועמש ןבר ךָאנ ָאֹולַא
 היננח יבר אנת ןטימ ךיוא זיא עבלעז
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 "מוא יד ןופ ןדעי ןגעוו -- .ןוידרת ןב

 -ַאב יד ייב רימ ןבעג םיאנת ענעמוקעג

 ,"לאעמשי, :רעטרעװכוז עדנפערט

 יוזא ןוא 'יאביקע,, ,יילאילמג ןב ןועמש ,

 "זא הלא החילס רעד ץוחַא --- ,רדסכ

 ַא ןַארַאפ ךיוא זיא רוּפכ םוי ןיא 'יהרכ

 ןגעוו !!ןונבלה יזרא, באב העשת וצ הניק

 ,תוכלמ יגורה הרשע יד

 ."ך"נת, עז עבראו םירשע

 יד }(ןטָאבעג 10 תורבדה תרשע

 רעד יוװ ,ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,ןטָאבעג 0

 רעד (ה םירבד ןוא 'כ תומש) שמוח

 גרַאב ןפיוא טָאג ןופ טרעהעג ,טלייצ

 שמוח ןיא .הרות יד ייז ןבעג םייב יניס

 "שע,, ייז ןסייה 'י םירבד ןוא דייל תומש

 ןענעז תורבדה תרשע יד .'"םירבדה תר

 ;(םָאג ןייד ןיב ךיא) יכנא (1 :עדנגלָאפ

 ןייק ןבָאה טשינ טסלָא היחי אל (2

 "ייק וצ ןעניד טשינ ןוא טָאג ןרעדנַא !

 טשינ טסלָאז אשת אל (3 ;(רעטעגּפָא ענ

 רוכז (4 ;(שלַאפ ןעמָאנ סטָאג ןיא ןרעווש

 םעד ןטיהּפָא טסלָא) תבשה םוי תא

 םיא ןיא ןָאט וצ טשינ תבש גָאט ןקילייה

 תאו ךיבא תא דבכ (9 ;(הכאלמ ןייק

 רעטָאפ ןייד ןטלַאה ךעלרע טסלָאז ךמא

 טסלָאז חצרת אל (6 ;(רעטומ ןייד ןוא

 ףאנת אל (7 ;(שטנעמ ןייק ןדרָאמ טשינ

 טשינ) בנגת אל (8 ;(ייז הנזמ טשינ)

 ןגָאז תודע טשינ) הנעת אל (9 ;ןענעבנג

 טשינ) דמחת אל (10 ;(תודע עשלַאפ ןייק

 "נַא ןַא וצ ןרעהעג סָאװ ןכַאז ןטסולג

 יד ןֹופ תואחסונ ייווצ יד ןשיװצ .(ןרעד

 םירבד ןוא 'כ תומש ןיא תורבדה תרשע

 ןיא ןעגנורעדנע עניילק ןַארַאפ ןענעז 'ה

 תורבדה תרשע יד -- .רעטרעוו ענלצנייא

 רעד ןופ דוסי רעד סלא טנכערעג ןרעוו

 ןופ טייצ רעד ןיא .עיגילער רעשידיי

 וצ טריפעגנייא ןעוועג זיא שדקמה תיכ
 תרשע יד גָאט ןדעי ןענעװַאד ןיא ןגָאז

 -רפמ ערעטעּפש יד ,('ה דימת) תורבדה

 514 םיטבשה תרשע--עבראו םירשע

 ,עירדנַאסקעלא ןופ ןָאליּפ ךיוא ,םיש
 עלא וא ,ןזייוועצפיוא טימַאב ךיז ןבָאה

 ןעניפעג הרות רעד ןופ תווצמ ערעדנַא
 םעד ןיא ןוא ,תורבדה תרשע יד ןיא ךיז

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז קנַאדעג ןקיזָאד

 .תועובש וצ םיטויּפ ליפ

 ;(םיטבש ןעצ יד) םימבשה תרשע
 ,רימ ןעניפעג ב"י 'א םיכלמ רפס ןיא
 ןברָאטשעג זיא ךלמה המלש ןעװ זַא
 ייווצ ןיא טלייטעצ ךיז לארשי-ץרע טָאה

 "ורי טימ .,הדוהי תוכלמ ןיא : תוכולמ
 טָאה סָאװ  טָאטש-טּפױה סלא םילש

 ןוא הדוהי ,םיטבש ייווצ ןעמונעגמורַא
 טָאה סָאװ ,לארשי תוכלמ ןוא ,ןימינב

 ,ןועמש ,ןבואר ,םיטבש 10 ןעמונעגמורַא
 ,רשא ,דג ,ילתפנ ,ןד ,ןולובז ,רכששי

 טָאטש טּפױוה יד ןוא ,השנמ ןוא םירפא
 טצעלוצ ןוא םכש טשרעוצ ןעוועג זיא

 "עג בורח זיא לאושי תוכלמ יד .ןורמוש

 רעד ןיא ,רושא ךלמ םעד ךרוד ןרָאװ
 ,הלא ןב עשוה ךלמ ןטצעל ריא ןופ טייצ

 רעכעלנייועג רעד רַאפ 799 רָאי ןיא
 ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא ,גנונעכערטייצ

 ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא רעניואוונייא יד
 -עג טצעזַאב ןענעז ייז ןוא רושא ןייק
 יד ןוא ןזוג ךייט ,רובח ,חלח ןיא ןרָאוו
 סָאו .(ז"י 'ב םיכלמ) ידמ ןופ טעטש

 -ירטרַאפ עקיזָאד יד טימ ןרָאװעג זיא
 ?םיטבשה תרשע יד ,םיטבש 10 ענעב
 סָאד זַא ,ןעמונעגנָא ךעלנייוועג זיא סע

 טמַאטשעג טָאה קלָאפ עשידיי ערעטעּפש

 -ינב ןוא הדוהי םיטבש ייווצ יד ןוֿפ רָאנ

 זא ,טגָאז ז"ט תומבי ארמג יד ,ןימ

 "עג טרילימיסַא ןענעז םיטבשה תרשע יד

 "נעל יד ןופ ןדיי טשינ יד ןשיוװצ ןרָאװ

 ןבירטרַאפ ייז טָאה ןעמ ןיהואוו ,רעד

 והימרי זא ,טגָאז ד"י הליגמ ארמג יד

 "ץרא ןייק טכַארבעגקירוצ ייז טָאה איבנה

 זיא 'ב הבר הכיא שודמ ןיא .לארשי

 -רַאֿפ ןענעז ייז זא ,רוּפס רעד ןַארַאפ

 ךייט ןופ טייז רענעי ןיא ןרָאװעג ןבירט
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 ןעוועג ןענעז רעטלַאלטימ ןיא .ןויטבמס

 רענעי ןיא ךיז ןעניפעג ייז זַא ,םירוּפס

 וצ טייצ ןופ .ךשוח ירה יד ןופ טייז

 סָאװ ,עדנזייר ןזייווַאב ךיז ןגעלפ טייצ

 יד ןופ ןעמוק ייז זא ,טלייצרעד ןבָאה

 זא ןוא ,םיטבשה תרשע יד ןופ רעדנעל

 תוכולמ ענעגייא ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד

 זיא רעדנזייר אזא ,םיכלמ ענעגייא טימ

 ,ינדה דדלא טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא ןעוועג

 ןופ זיא רע זא טלייצרעד טָאה רעכלעוו
 טָאה טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ןד טבש

 לארשייץרא ןוא עּפָאריײא ןיא ןזיוואב ךיז

 ,טלייצרעד טָאה רעכלעוו ,ינבוארה דוד

 ןוא ןדיי .ןבואר טבש ןופ זיא רע זַא

 עטייו טכוזאב ןבָאה ןטסירק ךיוא

 -טנַא-יינ ןוא עקירפא ,עיזא ןופ רעדנעל

 תרשע יד ןעניפעג וצ עקירעמַא ןטקעד

 טָאה לארשי ןב השנמ יבר .םיטבשה

 -עמַא ןיא רענַאידניא יד זַא ,ןטלַאהעג

 "עז סע .םיטבשה תרשע יד ןענעז עקיר

 -נעלגנע יד זא  ןעגנוניימ ןעוועג ןענ

 תרשע יד ןענעז רענַאּפַאי יד ןוא רעד

 -בשה תרשע יד ןופ עגַארפ יד .םיטבשה

 -פיוא טשינ טציא זיב ךָאנ זיא םיט

 ןייז ןיא יאדשכ רעדנזייר רעד .טרעלקעג

 רענעמרא יד זא ,טגָאז "בקעי יטבש,

 ןעמַאטש זַאקוװַאק ןיא רעקלעפ יד ןוא

 טימַאב רע ןוא םיטבשה תרשע יד ןופ

 ןופ טנורג ןפיוא ןזייווַאב וצ סָאד ךיז

 .-בוז עז -- .רעדנעל ענעי ןיא ןטנעמוקָאד

 ,"'השמ ינב, ,"ינדה דדלא , רעטרעוו
 -טבמס ,, ,"ךשוה ירה,, ,"ינבוארה דוד,

 -בשה תרשע,, רַאזַאל ייב םיטרּפ -- ."'ןוי

 "שי ירוצנו בקעי יטבש,, יאדשכ ,'יםיט

 ,י"לאר

 -רונ םימי, עז הבושת ימי תרשע
 .'םיא

 516 לאינתע--הבושתה ימי תרשע

 ןופ לָאבמיס רעד ,ןיטעגּפָא הרותשע
 וצ ,"למיה ןופ ןיגינעק,, יד ,הנבל רעד
 -טלַא לייט טנידעג ןבָאה סע רעכלעוו
 םירפס-ך"נת יד ..רעקלעפ עשיטימעס

 ,ןלייצרעד 'ז 'א לאומש ןוא 'ב םיטפוש
 הרז הדובע טנידעג ןֿבָאה ןדיי ןעוו זַא
 ךיא ערעדנא ןשיווצ טנידעג ייז ןבָאה
 זיא "תרותשע, יד .תרותשע רעד וצ

 עדנטכייל יד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ
 "םינרקתורתשע ,, זיא ןופרעד ,ןלארטש
 ן ,(דייי תישארב)

 -שי ךלמ באחא ןופ רעטכָאט הילתע
 הנותח ךרוד הדוהי ןופ ןיגינעק ,לאר
 טָאה יז .הדוהי ךלמ םרוי טימ ןבָאה
 טיוטעג ,היזחא ןוז ריא ןופ טיוט ןכָאנ
 ךיז טָאה ןוא היזחא ןופ רעדניק עלַא
 ,הדוהי ןופ ןיגינעק סלַא טרימַאלקָארּפ

 "עג זיא יז .רָאי 7 טשרעהעג טָאה ןוא
 "נא רעדנעטשפיוא ךרוד ןרָאװעג טיוט
 ,לודג ןהכ עדיוהי ןופ גנוריפ רעד רעט
 גינעק סלַא ןפורעגסיוא טָאה רעכלעוו

 רעכלעוו ,היזחא ןופ דניק גנוי ַא ,שאוי
 זיא רע סָאװ ,ךרודַאד ןרָאװעג לוצינ זיא
 -עג טָאה הילתע ,ןרָאװעג ןטלַאהַאב
 -נצעג יד הדוהי ןיא ןריפנייא טוואורּפ
 הילתע ןגעוו רוּפס רעד) לעב ןופ טסניד
 יד .,(א"י 'ב םיכלמ ןיא ךיז טניפעג
 ןבָאה הילתע ןופ ןעגנוריסַאּפ עשיגַארט
 עשיטַאמַארד יד רַאפ עמעט סלַא טנידעג
 -עדנַא ןוא ,("הילתע,, ןיסאר ןופ קרעוו
 לדנעה ןופ עירָאטַארָא רעד ךיוא יװ ,ער
 .ןָאסלדנעמ ןופ ערעּפָא ןוא

 טפוש רעטשרע רעד זנק ןב לאינתע
 םיטפוש יד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי ייב
 ןופ טמַאטשעג טָאה רע ;('ב םיטפוש)
 הרומת) ארמג רעד ןיא :הדוהי טבש
 "ממ טָאה רע זַא ,טכַארבעג טרעוװ (זייט
 .הֹּפ לעבש הרות יד ןעוועג ךיש



 ןיא בַאטשכוב רעט17 רעד (אֿפ ּפ

 ןַארַאפ :תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיאערבעה

 זיא טרָאװ ףוס םוצ ;'יפ ,, ַא ןוא ייּפ, ַא

 עגנאל;) "ף., ַא ןַארַאפ ןשיאערבעה ןיא

 טרָאװ ףוס םוצ זיא שידיי ןיא ,('יאפ

 רעפיצ סלַא ;'ף/ ַא ןוא 9, ןַארַאפ

 "9, טרָאװכוז עז -- .קיצכַא ''פ,, זיא

 -ףלא ןיא גנונדרָא רעקילָאמַא רעד ןגעוו

 ןעוועג זיא 9, יד רעכלעוו ןיא ,תיב

 ."9 רעד רַאפ

 .""האּפ ,החכש ,טקל, עז האפ

 ,םיערז רדס ןיא תוינשמ אתכסמ האפ

 ;(ָאטשינ ילבב) ימלשורי ארמג םיקרּפ 8

 םיניד יד טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 4 אתפסות

 ,"טקל) עז -- .האּפ ןוא החכש ,טקל ןופ

 "האפ ,החכש

 ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ (ןקע) תואפ
 ,רָאה ןקָאל עגנַאל יד ןפורעגנָא ןרעוו

 ןטייז עדייב ןופ ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ

 שמוח רעד .ןקַאבניק יד ףיוא ּפָאק

 רָאה עקיזָאד יד זא ןָא טגָאז (טייי אוקיו)
 אל) ""ףכעליײקרַאפי טשינ ןעמ רָאט

 טשטייט ('כ תוכמ) ארמג יד ןוא ,(ופיקת

 .ןרעשמורַא טשינ ייז רָאט ןעמ זא ,סיוא

 רָאג .ייז ןופ ןביילב טשינרָאג לָאז סע זא

 ןבָאה ,םינבר סרעדנוזַאב ,ןדיי עמורפ

 יד ךיז ןרױשעגּפָא טשינ טּפיוהרעביא

 עגנַאל ןגָארטעג ןבָאה ייז ןוא ,תואּפ

 ,תואּפ

 םהרבא לאומש ,יקסנַאנוָאּפ

 ,רעניבַאר ,(עשרַאװ ןיא 1921 --- 1864)

 ןיא רעטנרעלעג ,רעוט-ללכ רעשיטסינויצ

 לוש רעד ןיא רעניבַאר ;לארשי תמכח

 רעשרָאפ :עקצַאמָאלט ףיוא עשראוו ןיא

 רעד ןוא םינואג יד ןופ עכָאּפע רעד ןופ

 ֹּמ

עטקעס-רעמיאארָאק |
 ליפ טכעלטנפערַאפ :

 -טייצ ןוא סעידעּפָאלקיצנע ןיא םירמאמ

 רעטייל ;לארשי תמכח רעביא ןטפירש

 .עשראוו ןיא רַאנימעס-אקיאאדוי ןופ

 "עג עראדנעגעל םהרבא ,יקצַָאטַאּפ

 -נעלַאװ ,טַאנגַאמ ןשיליוּפ ַא ןופ טלַאטש

 סע ןכלעװ ןגעוו ,יקצָאטָאּפ ףַארג ןיט

 -ַאב ךיז טָאה רע זא ,טלייצרעד ןרעוו

 םיא ןופ ןוא ןדמל ןשידיי ַא טימ טנעק

 רע ןיא רעכַאנ .טייקשידיי טנרעלעג

 טָאה רע ואוו ,םַאדרעטסמַא ןייק קעװַא

 ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ןעוועג רייגמ ךיז

 ,ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןליוּפ ןייק

 ידי רעמורפ סלַא טבעלעג טָאה רע ואוו

 -סערא םיא ןעמ טָאה הריסמ ַא בילוצ

 ןרָאװעג טנערברַאפ זיא רע ןוא טריט

 ןט2 םעד ענליוו ןיא םשה שודיק ףיוא

 שא ןייז .1749) ט"קת תועובש גָאט

 "עג םויה דע ןוא ןעוועג רבוק ןדיי ןבָאה

 רג יקצָאטָאּפ ןופ רבק רעד ךיז טניפ

 טשינ זיא טציא זיב .ענליוו ןיא קדצ

 עדנעגעל יד יצ ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג

 עשיליוּפ ןופ ,דוסי ןשירָאטסיח ַא טָאה

 יַאּפ עקיזָאד יד זיא ןלַאװק עשירָאטסיה

 יַאֹּפ רעד ןגעוו .טנַאקַאב טשינ גנוריס

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עדנעגעל-יקצָאט

 הירק .ןיפ עז -- .ןעגנולייצרעד ליפ

 ."הנמאנ

 ןדיי עצרַאװש ןופ ןעמָאנ ןשַאלַאפ

 ןשַאלַאפ , טרָאװ סָאד ,עיניסיבַא ןיא

 ""עדמערפ , ןופ גנוטיידַאב יד ןבָאה לָאז

 זיא לָאצ רעייז .(טשינ סע זיא רעכיז)

 ןטסערג ןופ ןטלַאה ייז .טנזיוט 40 ייב

 ןופ טשינ רעבָא ,תווצמ עשידיי ןופ לייט

 ןשַאװ ,הטיחש ,תבש ּפָא ןטיה ייז ,עלַא

 ,הלימ ,הכרב ַא ןכַאמ ןוא ןסע םוצ ךיז

 ,ןיליפת ,תיציצ ןופ טשינ ןסייוו ייז
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 ןופ גָאט ןט10 םעד ןטסַאפ ייז .הזוזמ
 ;(רוּפכ םו" ןופ ' רכו) שדוח ןדעי
 ,תוצמ טרָאס ַא ןסע ;חסּפ ןברק בירקמ
 םעד ייז ןרעייפ תועובש :;תוכוס ןיא ךיוא

 ךרוד תונברק בירקמ ;ןויס ןיא גָאט ןט2
 ןופ ,רודיס ַא סרעייז ןבָאה ייז ;םינהכ
 ,ך"נת םעד ןבָאה ןענעװַאד ייז ןכלעוו
 רעד ןיא רָאנ שיאערבעה ןיא טשינ רעבָא
 ןופ .(עג) ךַארּפש רעשיניסעבַא רעטלַא
 ייז ןסייוו ךַארּפש רעשיאערבעה רעד

 ַא ויא גנומַאטשּפָא רעייז --- ,טשינרָאג |

 "עז ןעגנוניימ לייט טיול .ערָאלק טשינ
 עשידיייטשינ ןופ ךעלקינייא-רוא ייז ןענ

 עכלעוו ,('ישוכ,, ןופ) רעקלעפ עצרַאװש
 רָאג רעד ןיא ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה
 -יימ רערעדנַא ןַא טיול ;טייצ רעטלַא

 -נָא ןופ ךעלקינייארוא ייז ןענעז גנונ

 "יימ ַא ןַארַאפ .ןדיי עשיבַארַא ענעמוק

 רעטלַאלטימ ןיא םירופס יד זַא ,גנונ

 תרשע; עז) םיטבשה תרשע יד ןגעוו

 יד ףיוא ןגױצַאב ךיז ןבָאה ("םיטבשה

 ז"בדר) םירצמ ןופ םינבר יד .ןשַאלַאפ

 טסואוועג ןבָאה (טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא

 יד ןיא ייז ןגעו ןעגנערב ןוא ייז ןופ

 רעשידיי רעטשרע רעד .םירפס-תובושת

 "וקעג זיא סָאװ ,עּפָארײא ןופ רעשרָאפ

 ףסוי רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא ,ייז וצ ןעמ

 רָאי ןיא) ?סנאילַא; רעד ןופ יולה

 .רד ,שטיווָאלטײּפ .רד רעכאנ 8

 טעברַא רעכעלטנירג ַא -- .םוחנ םייה

 םהרבא ןבירשעג טָאה ןשַאלַאפ יד רעביא

 "שא ןוא "ינדה דדלא;, ןייז ןיא ןײטשּפע

 ,"םישלפה,, ילוכ

 ."לארשייץרא, עז עניטסעלַאּפ

 רָאלקלָאפ ןעמָאנ ןטימ רָאלקלַאפ

 -סקלָאפ ןופ ןטיבעג עלַא ןפורעגנָא ןרעוו

 "רעבַא ,ןעגנוביולג-סקלָאפ ,רעדיל :ןבעל

 םיגהנמ ,תולוגס ,סעדנעגעל ,ןעגנוביולג

 "רָאפ רעד טימ .המודכו רעגייטש-סנבעל

 ןיא ךיז ןבָאה רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ גנוש

 5200 ןטאטוש עטקיניירַאפ---יױוגַארַאפ

 ַא ןעמונרַאפ ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד
 ןופ רענייא ןוא עטנרעלעג ענעעזעגנָא ייר
 + ןיא ןבעגעגסיױרַא טָאה דלאוונורג .רד ,ייז

 ןעגנולייטטימ , ,טפירשטייצ יד שטייד
 רָאי ןופ) ?עדנוקסקלָאפ עשידיי רַאפ
 ךיז טקיטפעשַאב שידיי ןיא ;(ןָא 7

 רעד רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ןשרָאפ טימ
 -סיוא ןוא ןטפירש ענייז ןוא ,?ָאוװיי,
  "דיוועג לייט ןסיורג ַא ןיא ןענעז ןבַאג

 ערעדנוזַאב ;רָאלקלָאפ ןשידיי םעד טעמ
 ןענעז רָאלקלָאפ ןשידיי ןגעוו ןבַאגסיוא
 ,(רָאלקלָאפ עשידיי) ןהכ .ל .י ןופ ןַארַאפ
 יד ןיא ,דליוונאוו ןופ "ןדיי זנוא ייב ,
 ,ערעדנַא ןוא "תומושר, עשיאערבעה

 -סקלָאּפ , עשידיי יד ײטרַאּפיסקלַאפ
 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ?ײטרַאּפ

 ןועמש ךרוד 1906 רָאי ןיא ,דנַאלסור
 -טנורג יד .ןיניירק ,ןיקיורפע ,ווָאנבוד
 זַא ,זיא ײטרַאּפ רעד ןופ עיגָאלָאעדיא
 -לעפ ןשיוװצ טײרּפשרַאפ ןענעז ןדיי יד

 יד ןיא ןביילברַאפ ןלעוו ייז ןוא רעק
 ןענעז עכלעװ .,רעדנעל-תולג עקיזָאד
 יד רָאנ רעדנעל-תולג ןייק טשינ רעבָא

 ןפראד ןדיי יד ,ןדיי רַאפ רעדנעל-םייה
 יז ואוו ,רעדנעל עלַא יד ןיא רעבירעד

 -ַאב ,ןסַאמ ערעסערג ןיא ןַארַאפ ןענעז
 -לעזעג ןוא עלערוטלוק-לַאנאיצַאנ ןעמוק
 טרעּפרעקרַאפ ,עימָאנָאטױא עכעלטפַאש

 רענעגייא טימ גנוקיניירַאפ-תולהק ַא ןיא
 -ָאד יד .,ןלוש ענעגייא ןוא טכערי-ךַארּפש
 -יידַאב ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ-סקלָאפ עקיז
 ןלױּפ ןיא רעטעּפש טרעסערגרַאפ דנט
 "עג ןענעז רעריפ יד ןוא ,1916 רָאי ןיא
 ,יקצולירּפ חנ ,גרעבמָאנ .ה .ה ןעװ
 טָאה ײטרַאּפ יד .ןרָאהשריה לאומש

 -אנאיצַאנ יד זיא שידיי זַא ,טרעלקרעד
 עשידיי טעדנירגעג ;ךַארּפש עשידיי על
 ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןעמונעגלײטנַא ,ןלוש
 ןלַאװ עכעלטע ןיא גלָאפרעד טַאהעג ןוא
 "עג ;ןטַאר-טָאטש ןוא םייס ןשיליוּפ םוצ
 קלאפ סָאד, ןַאגרָא םענעגייא טַאה



 ײטרַאּפ-סקלָאפ--עניטסעלַאּפ 2201

 ןלַאפעצ ךיז ײטרַאּפ יד זיא 1996 טניז
 ,ןלַאפעג זיא סולפנייא ריא ןוא

 ,עקירעמַא-םורד ןיא דנַאל ייונַארַאּפ
 ךרעל ,רעניואוונייא ןאילימ 1 ךרעל
 ךָאנ סנטסײמַא ןעמוקעג ,ןדיידי 0
 ;1918 -- 1914 המחלמיטלעו רעד

 רעד ןיא לייט ןטסערג ןיא ןעניואוו

 .ןויסנוסא טָאטשטּפױה

 ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייראפ
 ןיא ןטסערג ןופ ןעמָאנ עקירעמַא
 ,עקירעמַא ןיא דנַאל (ןשטנעמ ןופ לָאצ

 ןטַאטש 48 ןופ גנוקיניירַאפ ַא זיא סָאװ
 ?עקירעמַא; סלַא םתס ךיוא טנַאקַאב

 ןשיווצ ,רעניואוונייא ןאילימ 140 ךרעל
 טָאטשטּפױרה ןדיי ןָאילימ 6 ךרעל יז
 -ןינ זיא טָאטש עטסערג ;ןָאטגנישַאװ

 רעטסערג רעד ךיוא זיא עכלעוו ,קרָאי
 רעביא) טלעװ רעד ןיא ץובק עשידיי

 -כישעג יד -- .(רעניואוונייא ןאילימ 2
 ,טּפיױהרעביא עקירעמַא ןיא ןדיי ןופ עט

 ןופ גנוקעדנַא רעד טימ ןָא ךיז טביוה
 טימ ,1492 ןיא סובמולָאק ךרוד עקירעמַא
 סגנוקעדטנַא רעד ףיוא ןענעז סע ןעמעוו

 םיסונא-ןדיי עכעלטע ןרָאפעגטימ עזייר
 "ידיי עטשרע יד ןגעוו רעבָא .עינַאּפש ןופ
 סָאװ ,רעדנעל יד ןיא רעניואוונייא עש

 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד וצ טציא ןרעהעג
 ,רוציק בילוצ ,טציא ןופ ןלעוו רימ סָאװ)

 תועידי רימ ןבָאה ,(עקירעמַא םתס ןפור
 -גוהרָאי ןט17 ןופ טימ רעד ןופ טשרע
 -רע עטשרע יד ןופ רענייא ןוא ,טרעד
 זיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןדיי ואוו ,רעט
 -רעטסמַאד-וינ , טלָאמעד) קרָאי-וינ ןעוועג

 ןטנארגימיא עשידיי עטשרע יד ,("םַאד
 ןוא עשידרפס ןטסײמַא ןעוועג ןענעז
 "וקעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי עשיזעגוטרַָאּפ
 רעדנעל ערעדנַא ןוא עיליזארב ןופ ןעמ
 קרָאיװיג ץוחַא .עקירעמַא-םורד ןיא
 עטשרע יד ןיא טצעזַאב ךיז ןדיי ןבָאה
 "יטלַאב ,עיפלעדַאליפ ,ןָאטסָאב ןיא ןטייצ
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 ,טרָאּפוינ ,ןָאטסלַאשט ,דנַאמשטיר ,רָאמ
 "רעד זיא עקירעמא ןעוו .ערעדנַא ןוא
 קידנעטשטסבלעז סלַא ןרָאװעג טרעלק

 ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה (1776 ןיא) דנַאל
 טימ גנוקיטכערַאבכײלג עקידנעטשלופ
 זיא סָאד .רעניואווניא ערעדנַא עלַא
 טָאה סָאװ ,דנַאל עטשרע סָאד ןעוועג

 רַאפ גנוקיטכערַאבכײלג טרימאלקָארּפ
 "וינ ןיא הלהק עשידיי יד ןעוו .,ןדיי
 -יזערּפ ןטשרע םוצ טקישעג טָאה טרָאּפ

 רָאי ןיא שטנואוו ריא ןָאטגנישַאװ טנעד
 זַא ,טרעפטנעעג ןָאטגנישַאו טָאה ,0
 "עג ןענידרַאפ ןטַאטש עטקיניירַאפ יד
 ייז סָאװ ,רַאפרעד טשינ ןרעוו וצ טביול

 ,ץנארעלָאט עזעיגילער טרעלקרעד ןבָאה
 ץעזעג ןייא ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד רָאנ
 דיטרעטנוא ןָא ,רעניואוונייא עלַא רַאפ
 "ילדנעצ עטשרע יד ןיא --- .עיגילער ןופ

 ןענעז טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי רעק
 "יוט רעקילדנעצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רעד ןיא ,דנַאלשטייד ןופ ןדיי רעטנז
 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ
 ןיא ןעמארגָאּפ יד ,1889 ךָאנ סרעדנוזַאב
 -יורג רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,דנַאלסור
 ןופ ןדיי ןופ םָארטש-עיצארגימיא רעס
 -סור) רעדנעל עשיאעּפָאריײא חרזמ יד
 ןוא עטיל ,עינעמור ,עיצילַאג ,ןליוּפ ,דנַאל
 סרעדנוזאב ךיז טָאה עכלעוו ,(ערעדנַא

 -למ-טלעוו רעד ךָאנ דלַאב טקרַאטשרַאפ

 "יודעג טָאה ןוא ,1918 -- 1914 המח

 -ַאב קרַאטש 1928 ךָאנ זיא סע זיב טרע
 -יא יד ץעזעג טול ןרָאװעג טצענערג

 ןַארַאפ זיא טציא .עקירעמַא ןייק עיצארגימ
 ןופ ןדי טפלעה ַא רעביא עקירעמַא ןיא
 לייט רעטסערג רעד .טלעוװ רעצנַאג רעד
 ייד ַא ןיא טרירטנעצנָאק ןענעז ייז ןופ
 "ימ 2 ךרעל קרָאי-וינ ןיא :טעטש עסיורג
 ןדיי טנזױט 880 ךרעל אגַאקיש ,ןָאיל

 "וילק ,טנזיוט 280 ךרעל עיפלעדאליפ
 ךרעל ןָאטסָאב ,טנזיוט 120 ךרעל דנַאל
 "יוט 100 ךרעל רָאמיטלַאב ,טנזיוט 0
 ,טנזיוט 200 ךרעל סעלעשזדנא סָאל ,טנז
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 ָאקסיצנארפ ןַאס ,טנזיוט 60 סיאול טנעס
 80 ךרעל רעטסעשטָאד ,טנזיוט 90 ךרעל
 ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד -- .טנזיוט
 -רַאפ ןיא ןלייטנייא ןעמ ןָאק עקירעמַא
 -ץעג ַא ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטכיש ענעדיש
 ןופ ענייא טלײטעגּפָא ןעוועג סָאמ רעסיוו
 יד ןעוועג ןענעז עטשרע .יד .ערעדנַא יד
 סנעמעװ ,ןדיי עשינַאּפש-שיזעגוטרָאּפ
 יד ,רָאי וצ רָאי ןופ רענעלק טרעוװ לָאצ
 -וקעגנָא יד ןופ ןעוועג זיא טכיש עטייווצ
 -וקעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי עשטייד ענעמ
 רעד ןיא סנטסיימ עקירעמַא ןייק ןעמ
 ןבָאה ייז .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימ
 -אניפ עשידיי עסיורג יד ןבעגעגסױרַא
 ןטַאקָאװדַא ,רעלעירטסודניא ,ןטסיס
 -סיוא ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא םיריוטקָאד
 עשידיי סָאד ןריזינַאגרָא טימ טנכייצעג

 וצ .ןטלַאטשנַא-הקדצ ,ןלוש יד ןיא ןבעל

 -שידיי ענעעזעגנָא עכלעזַא ןרעהעג ייז

 ףיש יװ סעילימַאפ רענַאקירעמַא

 ."בַא ןוא םייחנעגוג ,יוטנעגרָאמ ,סיורטש

 ןדיי עשטייד עקיזָאד יד ןופ לייט .ערעד

 וצ גנוגיינ עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה

 ןוא גנוגעוװַאב-םרָאפער רעזעיגילער רעד

 "ער עטשרע יד ןפַאשעג ךיוא ןבָאה ייז
 עג ןבָאה ייז ןופ לייט .,ןעלּפמעט-םרָאפ
 "געל ערעדנַא יד ןופ ןדיי יד ףיוא טקוק
 "עג ייז טָאה ןעמ :ּפָארַא ןביוא ןופ רעד
 ןַא סלַא טכַארטַאב ןוא ,"םידוהאי, ןּפור
 עטירד יד .טכיש עשידיי עטלײטעגּפָא
 ,ןלױּפ ןופ ענעמוקעג ןדיי יד ןענעז טכיש

 -ערג ןיא ןענעז עכלעוו ,עטיל ,דנַאלסור
 ןטייצ עטשרע יד ןיא ןעוועג לייט ןטס
 ןיא סנטסיימ ,רעטעברַא ןעמוק רעייז ןופ
 ,ןקירבַאפ יד ןיא טעברַאעג ,ךאפ-גנודיילק

 ךיז ייז ןופ לייט ןבָאה רעכַאנ טשרע ןוא
 -ניא ןרָאװעג ןיילַא ןוא טעברַאעגסױרַא
 ,ןקירבַאפ טעדנירגעג ןײלַא ,רעלעירטסוד
 ,גנודליב ערעכעה רעדניק ערעייז ןבעגעג
 -רע רעד ןיא טָאה ןדיי טכיש עקיזָאד יד
 -סדנַאל יד םורַא טריּפורג ךיז טייצ רעטש
 ענעמוקעגנָא ,טסײה סָאד ,ןטפַאשנַאמ
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 םייה רעטלַא רעד ןופ טָאטש ןייא ןופ
 לוש ןייא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה
 -ספליה ַא ןיא ,(ןלוש עכעלטע ןיא רעדָא)
 ןענעז יױזַא ןוא (?יטעיײסָאס,,) ןיירַאפ
 ןוא ןלוש ענעדישרַאפ יד ןענַאטשטנַא
 יד טול  ןפורעגנָא ןטפַאשנאמסדנַאל
 יו ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןעמענ-טעטש
 ישנא , ,"זדָאל ישנא, ,"עשראוו ישנא;
 -ערגַאב םעד טימ .המודכו "קָאטסילאיב
 יד ןבָאה עיצארגימיא רעד ןופ ןצענ
 -ייז ןופ ליפ ןריולרַאפ ןטפַאשנַאמסדנַאל
 -ילער ןיא --- .גנוטײדַאב רעקילָאמַא רע
 -עמָא ןיא ןדיי יד ןענעז טכיזניה רעזעיג
 -לופ) ןסקָאדָאטרָא ןיא טליײטעג עקיר
 ןוויטאוורעסנָאק ,(ןדיי עמורפ קידנעטש
 ןוא תווצמ ןיא גנערטש טינ ןענעז סָאװ)
 ןיא סרעדנוזַאב ,ךיז ןעימַאב רעבָא ,םיניד
 ןופ לייט ןסיורג ַא ןטיהוצּפָא ,ןבעל-לוש
 ,(עיצידארט רעזעיגילער רעשידיי רעד
 -ער עמערטסקע ןוא רעמרָאפער עבלַאה
 יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןבעל :רעמרָאפ
 -יצרעד-רעדניק ןַארַאפ ךיוא ןענעז ןלוש
 טריפעג ןרעװ עכלעוו ,ןטלַאטשנַא-סגנוא
 -עמַא סָאד ,ןלוש יד ןופ טסיײיג ןיא
 ןופ ץענ עסיורג ַא טָאה םוטנדיי רענַאקיר
 -כיר רעדעי ןופ ןטלַאטשנַא-סגנואיצרעד
 טימ ןלוש ,ןלוש עשיאערבעה :גנוט
 -שילגנע ,ךַארּפש-טכירעטנוא סלַא שידיי
 "בר ,תובישי ,תורות-דומלת ,ןלוש עשידיי
 ערעכעה ,ןראנימעס רעניבאר ןוא םינ
 יד וצ ,ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשנסיוװ-שידיי
 (4 :ןרעהעג ןראנימעס עטסנעעזעגנָא

 "ףאנימעס רעשיגָאלָאעט שידיי רעד;
 ןיא (?ראנימעס-רעטכעש,, ןפורעג ךיוא)
 עכיר רעייז ַא טגָאמרַאפ ,קרָאידוינ
 ןופ גנוטכיר יד :קעטאילביב-אקיאאדוי
 (2 :עויטַאװרעסנָאק ַא זיא ראנימעס
 -עניסניס ןיא ?שזדעלַאק ןאינוי ורביה,
 קחצי יבר (3 ;טלַאטשנַא םרָאפער ,יט
 ןיא טעטיסרעווינוא ןוא הבישי ס'ננחלא
 רעשיסקָאדָאטרָא-ךעלטלעוו ןופ ,קרָאי-וינ
 ןיא "תעדו הרות הבישי, (4 ;גנוטכיר
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 רעשיסקָאדָאטרָא רעגנערטש ןופ ןילקורב

 "וינ ןיא ראנימעס סע'סייוו (6 ;גנוטכיר
 תיב, (6 :םרָאפער עטשימעג ,קרָאי
 -קָאדָאטרָא ,אגאקיש ןיא "הרותל שרדמה
 "יפ ןיא "שזדעלאק יסּפארד, ( :שיס
 רעכעלטפַאשנסיװ - אקיאאדוי .,עיפלעדַאל

 סָאד .תובישי ערענעלק ךיוא ;טלַאטשנַא

 יד ךיוא טגָאמרַאפ םוטנדיי רענאקירעמַא
 יד ,ןעגנוטייצ עשידיי עטסטײרּפשרַאפ

 -רושז-ןגרָאמ,, ,?סטרעװרָאפ,, עכעלגעט
 -וינ ןיא ?טייהיירפ,, ןוא "גָאט ,, ,"לַאנ
 -נוטייצ עכילטנכעוו ייר ַא ךיוא יוװ ,קרָאי
 "וילק ,עיפלעדאליפ ,אגַאקיש ןיא ןעג
 -ןכָאװ ייר ַא ךיוא ןעניישרעד סע .,דנַאל

 -אקירעמַא, יװ ןלַאנרושז-טַאנָאמ ןוא
 "טפנוקוצ , ,"רעפטמעק רעשידיי, ,"רענ
 ,"ןרביה ןַאקירעמַא; שילגנע ןיא ןוא
 -נַא ןוא "ןורצב, ,"ראדה,, שיאערבעה
 עכילטע ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ,ערעד

 עכלעוו ןופ ,ןגאלראפ עשידיי ערעסערג
 -ילבוּפ שיאושזד,, יד זיא רעטסערג רעד

 ןַארַאפ ןענעז ךיוא ."יטעייסָאס ןאשייק
 עכלעוו ןופ ,סרעטַאעט עשידיי ייר ַא
 -ןינ ןיא ךיז טניפעג לייט עטסערג רעד

 זיא ייז ןופ רעטסנעעזעגנָא רעד ןוא קרָאי
 ,ץרַאװש סירָאמ ןופ רעטַאעט-טסנוק סָאד
 טקיניײרַאפ ןענעז ןטסיטרַא עשידיי יד
 עשידיי יד ,דנַאברַאפ ןסיורג ַא ןיא
 ןענעז רעלעטשטפירש ןוא ןטסילַאנרושז
 -ַאפ-רעביירש ץרּפ .ל .י ןיא טקינייארַאפ
 רעצעז עשידיי יד .קרָאי-וינ ןיא ןייר

 "ורד ַא ןיא טקיניײרַאפ ןענעז רעקורד ןוא
 זיא טלקיװטנַא רעייז -- .דנַאברַאפ-רעק
 -נאליפ ןוא עכעלטפַאטשלעזעג עשידיי יד

 -ארּפ יד ךיוא ןוא טייקיטעט עשיּפָארט
 :גנוגעװַאב - עיצאזינַאגרָא .עלענאיסעפ
 תיב ,סמינקז בשומ ,רעלעטיּפש עשידיי

 -נַא עכעלנע ערעדנַא ןוא ,סמימותי
 ןסיורג ַא ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטלַאטש
 -נאניפ רעד ןיא טריזינַאגרָא טעטש לייט
 ןעמאזנימעג .ַא ןיא טעבראי-גנוריס
 ןופ ??עיצַארעדעפ, רעדָא ?ריעפלעוו,
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 ןטלַאטשנַא עשיפארטנאליפ עשידיי
 -רא יד ןענעז קרַאטש ןוא סיורג רעייז
 -רֶא ערעייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא רעטעב
 רעלַאנאיצַאנ,, ,"גניר רעטעברַא; יו ,סנד

 -לעוו ,ערעדנַא ןוא "דנַאברַאפ-רעטעגרַא
 -ילגטימ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןלייצ עכ
 סנדרָא ענעדישרַאפ יד ךיוא יו ,רעד

 -ַאבנַא סָאװ .(המודכו "תירב ינב.)

 ןיא זַא ןגָאז ןעמ ןָאק ןעײטרַאּפ טגנַאל
 ןדיי רענַאקירעמַא יד ןענעז ןײמעגלַא

 -גוזַאב ןיא ןדיי סלַא טלייטעגנייא טשינ
 ןדי ליפ .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ערעד

 -ארקָאמעד רענײמעגלַא רעד וצ ןרעהעג
 לָאצ עדנטיידַאב ַא ןוא ,ײטרַאּפ רעשיט
 א .רענַאקילבוּפער יד וצ טרעהעג ןדיי
 טרעהעג רעטעברַא עשידיי לייט עסיורג

 ַא ןוא ,ייטרַאפ רעשיטסילאיצָאס רעד וצ

 רעשיטסינומָאק רעד וצ לָאצ עסיוועג
 -ַאפ ןענעז ײטרַאּפ רעדעי ןיא ,ײטרַאּפ
 "נָא ןַא טרָאד ןעמענרַאפ סָאװ ,ןדיי ןַאר

 רעשיטארקָאמעד רעד ןיא :טרָא ןעעזעג
 "יפ ןעוועג) יוטנעגרָאמ ירנעה ײטרַאּפ

 רעלארעדעפ רעד ןיא רַאטערקעסיץנַאנ
 טרעברעה ,(ָאטגנישַאװ ןיא גנוריגעד
 טייטס ןופ רָאנרעװַאג ןעוועג) ןַאמהעל

 טציא) רעטרופקנארפ סקילעפ ,(קרָאי-וינ

 םירּפוס, ןיא רעטכיר יד ןופ רענייא
 -רָאטשראפ ,(טכירעג רעטסכעה) ,"טרוָאק
 דילגטימ) סיידנארב יאול רעטכיר רענעב
 וצ ;ערעדנַא ןוא (טכירעג ןעטסכעה ןופ

 ןרעהעג ײטרַאּפ רענַאקילבופער רעד

 יד יװ סעילימַאפ ענעעזעגנָא עכלעזַא

 -ראמ ,סדלאוונעזאר ,סגרובראוו ,ספיש

 רעד ןיא .,סמייהנעגוג ,סיורטש ,סלאש

 -יטעט רעכעלטפַאשלעזעג רענײמעגלַא

 ןעעזעגנָא סרעדנוזַאב ַא ןעמענרַאפ טייק

 -ימָאק רעשידיי רענַאקירעמַא, רעד טרָא
 יד ךיז םורַא טריּפורג רעכלעוו ,"טעט
 ,ןזיירק-?טניָאשזד, יד ןופ ןדיי ערעכייר
 "נָאק רעשידיי רענַאקירעמַא, רעד ןוא
 ךיז ןריּפורג סע ןכלעוו םורַא ,"סערג
 -עברַא ,ןטסיגויצ) ןזיירק-סקלָאפ יד רעמ
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 -עג ןיא סולפנייא ןַא ןבָאה עדייב ;(רעט
 ַא טניז -- .ןבעל ןשידיי ןכעלטפַאשלעז
 -עמַא לייט ייב ןַארַאפ זיא טייצ רעסיוועג

 ןצעזַאב וצ גנוגעווַאב יד ןדיי רענאקיר
 טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא דרע ףיוא ךיז
 טעדנירגעג ןענעז סע ,טפַאשטריװדנַאל
 יד ןיא סעינָאלַאק עשידיי ייר ַא ןרָאװעג

 ןעגנישימ ,יזריושזד-וינ ,סַאזנעק טייטס

 ןבָאה טאווירּפ ךיוא ןוא ,ערעדנַא ןוא
 -רַאפ סלַא דרע ףיוא טצעזַאב ךיז ןדיי

 ןַארַאפ ןענעז סע זַא ןָא טמענ ןעמ .רעמ

 -יירַאפ יד ןיא ןדיי טנזיוט 180 ךרעל
 ,סמרַאפ ףיוא ןבעל סָאװ ןטַאטש עטקינ
 טריזינַאגרָא זיא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא

 --- .דנַאברַאפ-רעמרַאפ ןשידי םעד ןיא
 -ַאקירעמַא יד ןבָאה גנוטיידַאב עסיורג ַא
 -ײמעגלַא ןופ ןגייווצ ליפ ןיא ןדיי רענ
 -לַא רעד ןיא .ןבעל רענַאקירעמַא םענ
 עסערּפ רענַאקירעמַא-שילגנע רעניימעג

 קרָאי-ינ, יד טרָא סיורג ַא טמענרַאפ
 -נגייא עשידיי וצ טרעהעג סָאװ ,"סמייט
 טציא ,סקָא ףלָאדַא טשרעוצ) רעמיט
 ךיוא ןטעברַא סע ואוו ןוא (רעגרעבצלוז

 ,ןטסילַאנרושז עשילגנע-שידיי ענעעזעגנָא

 "אב ןוא ,אידאר ,רעטַאעט ןשילגנע ןיא
 -רַאפ עירטסודניא-םליפ רעד ןיא סרעדנוז
 יד ןוא ,טרָא סיורג ַא רָאג ןדיי ןעמענ
 ,ראקוז) סעמריפ םליפ עטסדנטײדַאב
 "נַא ןוא רעדירב רענראוו ,רעיימ-ןיװדלָאג

 -יגער רעד ןיא .עשידיי ןענעז (ערעד

 -יטָאטש ןוא סטייטס ,עלארעדעפ) גנור
 ןטמַא עכיוה ןדיי לייט ןעמענרַאפ (עש
 סָאד טָאה גנוטיידַאב עסיורג רעייז ַא --
 ןיא ןדיי יד רַאפ םוטנדיי רענַאקירעמַא
 .טלעו רעד ןופ רעדנעל עקירעביא יד
 -ַאגרָא עשיּפָארטנאליפ רענַאקירעמַא יד
 טעװעטארעג טָאה "?טניושזד, עיצאזינ
 רעגנוה ןופ רעדנעל ךס ַא ןיא ןדיי יד
 יד .םיטילּפ עשידיי ןפלָאהעג ,טיוט ןוא
 עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ רענאקירעמַא
 ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ ערעדנַא יד ןוא
 ןוא ''הסדה,, ,ןויצ ילעוּפ,, ,"יחרזמ,,)

 ןטַאטש עטקיניײירַאפ

 וה,

 ,ןיזייר
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 ' -פיוא םוצ ןפלָאהעג ליפ ןבָאה (ערעדנַא
 סיורג סרעדנוזַאב ,לארשי-ץרא ןופ יוב

 -עמַא ןופ ןדיי סָאװ ,ףליה יד ןעוועג זיא

 ערעייז וצ טאווירּפ טקישעג ןבָאה עקיר
 עשיאעּפָארײא ענעדישרַאפ ןיא םיביורק
 "יזָאד יד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ןוא רעדנעל

 גנוטער עטסערג יד ןעוועג זיא ףליה עק
 רעד ןופ ךורבסיוא םעד טניז ,ייז רַאפ
 (1989 ,רעבמעטּפעס) המחלמ רעטצעל
 -עמַא ןייק ןרָאװעג ןגָאוטעגרעביא ןענעז

 -נַא עשידיי עכעלטלעװלַא ייר ַא עקיר
 "גיא עכעלטפַאשנסיװ ךיוא ןוא ןעטלַאטש

 ,סערגנָאק-טלעוו רעשידיי יו ,סעיצוטיטס
 ןדיי יד ןגעוו -- .ערעדנַא ןוא ,?ָאוװיי

 -יב ליפ ןענישרעד ןענעז עקירעמַא ןיא
 ןיא רָאי סעדעי טנישרעד סע .רעכ

 -רָאי עשידיי רענַאקירעמַא סָאד שילגנע
 ,("קוב-ריי שיאושזד ןַאקיועמַא) "ךוב
 ןוא סעיצַאמרָאפניא ליפ טלַאהטנַא סָאװ

 ;סעיצוטיטסניא עשידיי ןופ תומישר ךיוא

 ?ירושזד ןאקירעמַא ןיא וה זיא
 "הקירימַאב םידוהיה תודלות

 ןופ עטכישעג .,ףָאגָאר ,(1902 עשראוו)
 ןופ "?רעכיברָאי {ןטַאטש עטקיניירַאפ

 9) "ָאויי, ןופ גנולײטּפָא רענַאקירעמַא
 -קיטרַא עקיטכיוו ,1989 ,1998 רעדנעב

 -ןאינוי ,עסערּפ רעשידיי רעד רעביא ןעל
 ;(עיצאזירארגַא ,עיפארגָאמעד ,גנוגעװַאב
 -פיוא ןיא ןדיי ןופ גארטייב ,ךאנאמלא;,
 -ָאי-10 םוצ ,1940) *עקירעמַא ןופ יוב

 -רא ןעלַאנאיצַאנרעטניא ןופ ייליבוי ןקיר
 -כישעג רעד וצ ךובלמאז,, ;(ןדרָא"רעטעב

 "עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי ןופ עט
 רעד ןופ עטכישעג, ,ןיגרוב ;(1934
 רפס;/ ;"גנוגעווַאב רעטעברַא רעשידיי
 סעיפארגָאנָאמ ;!הקירעמַא ידוהיל הנשה

 -ַאב ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענלצנייא רעביא

 רעטעברַא ןופ עטכישעג,, יו ןעגנוגעוו
 -עג רעד וצ , ,סקַאז .ש .א ןופ 'יגניר
 -עוװַאב רעלאנרעטארפ רעד ןופ עטכיש
 "ןטפאשקרעוועג, ?ןַאמצלַאז ןופ "גנוג
 -לַא-סטרעװרָאפ,, ,ןַאמנייפ ןוא גנָאל ןופ
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 :רעכיברָאי-רעטעברַא עשידיי ;"ךאנאמ
 -ַאקירעמַא-שידיי עשילגנע עטנָאמרעד יד

 ןיא) ?סנאשייקילבוּפ ,יד ;רעכיברױָאי רענ
 שיאושוד ןאקירעמַא; רעד ןופ (שילגנע
 עלַא יד ןיא ,"יטעייסָאס לקירָאטסיה
 -גוה ליפ ןיא ךיוא ןוא קרעװלמַאז עקיזָאד

 -סױא-למַאז ןוא רעכיב ערעדנא רעטרעד

 -ערבעה ןוא שילגנע ןוא שידיי ןיא ןכַאג
 ןוא עשידיי יד ןיא סרעדנוזאב ןוא ,שיא
 "גוטייצ עשיאערבעה ןוא עשילגנע-שידיי

 תורצוא ןַארַאפ ןענעז ןלאנרושז ןוא ןעג
 ןוא עטכישעג רעד רעכביא תועידי טימ
 זיב רעבָא .עקירעמַא ןיא ןדיי ןופ ןבעל

 סיורג ןייק ןַארַאפ טינכָאנ זיא טציא

 רענַאקירעמַא ןגעװ קרעו דנסַאפמוא
 ,םוטנדיי

 -יַפ ןופ ברעמ ןיא דנַאל לַאנומרָאּפ
 עּפָארײא ןיא לזניא-בלַאה ןשיאענער
 -מורַא ,ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןופ גערב םייב
 .עינַאּפש ךרוד ןטייז 8 ןופ טלגנירעג

 -יפעג רעניואוונייא ןאילימ 8 ךרעל ףיוא
 -יימַא) ןדיי 1,000 ייב טנייה ךיז ןענ
 "וצ ,(ןאבאסיל טָאטשטּפױה רעד ןיא ןטס
 .דנאלשטייד ,ןלױּפ ןופ עטרעדנַאװעג

 טרָא דנטיידַאב ַא טמענראפ לאגוטרָאּפ
 -לטימ ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 -רָאּפ ןיא טנױַאװעג ןבָאה ןדיי .רעטלַא
 ןיא .טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא ןיוש לָאגוט
 ןיא רימ ןעניפעג ןטייצ עועטעּפש יד
 עכלעוו ,סעילימַאּפ עשידיי ןאבאסיל
 ןיא סנטסָאּפ ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ןבָאה
 -ַאבמַא זיא ייז ןשיווצ ,ףיוה ןכעלגינעק
 ,איחי ןוד עילימאפ יד ןעוועג ןטסטמיר
 -רָאי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -ראּפ ןיא ןעזעגנָא ןעוועג ןענעז טרעדנוה
 -אוטסא סלַא אתוכז םהרבא יבר לאגוט
 "רבא קחצי ןוד ןוא ("אתוכז, עז) םאנ
 -ימ-ץנאניפ סלַא ('לאנברבא;, עז) לאנב
 הריסמ ַא בילוצ טָאה לאנברבא ;רעטסינ
 ןייק לאגוטרָאּפ ןופ ןפיולטנַא טזומעג
 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,עינַאּפש

 זירַאּפ---לַאגוטרָאּפ

 ,לאגוט |
 ."עשיזעגוטרָאּפ,, ןסייהעג תולהק עשידיי
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 רָאי ןיא עינַאּפש ןיא ןדיי ףיוא שורג

 קעװַא עינַאּפש ןופ ןדיי ךס ַא ןענעז 2
 "רעד גנַאל טינ רעבָא .לַאגָאטרָאּפ ןייק

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,1407 רָאי ןיא .,ךָאנ
 ,לַאגוטרָאּפ ןופ ןדיי ףיוא שורג ַא ךיוא
 לעמרָאפ רָאנ טָאה לַאגוטרַאּפ רעבָא

 ןיא ןוא ,לעפַאב-שורג ַא ןבעגעגסױרַא
 -סױרַא טשינ יז טָאה טייקכילקריוו רעד

 רָאי 20 זיב רעדניק דיי יד טזָאלעג
 ךיוא .טלַאװעג טימ טדמשענּפָא ןעמ טָאה
 טדמשענּפָא ןעמ טָאה ןדיי ערעטלע ליפ

 ,ךיז טרעלקרעד טימרעד .טלַאװעג טימ

 "עג ךָאנרעד ןענעז לאגוטרָאּפ ןיא סָאװ
 "עג ןיא ןבָאה עכלעוו ,םיסונא ליפ ןעוו

 םינּפל רָאנ ןוא טייקשידיי טיהעגּפָא םייה
 -נוקינײּפ יד .ןטסירק ןעוועג ייז ןענעז

 ןיא רעבירעד ןענעז םיסונא יד ןופ ןעג
 ןיא יו רעקיטפעה ליפ ןעוועג לאגוטרָאּפ

 "עז סָאװ םיסונא ליפ יד ןשיװצ .עינַאּפש

 דנאלאה ןיא ןעמוקעגנָא רעטעּפש ןענ
 -עג רייגמ ךיז ןבָאה ןוא דנַאלגנע ןוא
 -רָאּפ ןופ ןעוועג סנטסיימ יד ןענעז ,ןעוו

 עקיזָאד יד ןבָאה רעבירעד ןוא

 -ַאטש סעילימאפ-םיסונא עקיזָאד יד ןופ
 ,אטסאקא ,לאושי ןב השנמ יכר ןעמ

 ןיא ךיז ןעניפעג טציא ךיוא .אזאניּפש
 טניואווַאב ןענעז סָאװ ןטנגעג לאגוטרָאּפ
 עקילָאמַא יד ןופ ךעלקינייא-רוא ךרוד

 ךָאנ ןענעז ייז ןופ ליפ ייב ןוא .,םיסונא
 ןוא ןעגנוביולג עשידיי עמייהעג ןבילבעג
 ."םיסונא,, טרָאװכוז עז -- .םיגהנמ

 ;ךיירקנארפ ןופ טָאטשטפױה !יראַפ
 ןאילימ בלַאה ַא ןוא יירד ךרעל ףיוא |
 "יוט 180 ייב ךיז ןעניפעג רעניואוונייא |
 ןופ עדנעמַאטשּפָא ליפ ייז ןופ ,ןדיי טנז !

 עשידיי ענעסעזעגנייא-טלַא
 "רעדנַאװעגוצ לייט רעטסערג רעד רעבָא |

 -לֵא ,דנַאלסור ,דנַאלשטייד ,ןלױּפ ןופ עט
 םעד טניז ןדיי ןעניואוו זירַאּפ ןיא .רישז
 זַא ,ןטנעמוקָאד ןַארַאפ .טרעדנוהרָאי ןט6 |

 ,סעילימַאפ
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 "-ידיי ַא טַאהעג ןדיי ןבָאה טלָאמעד ןיוש
 ןט15 ןיא ,.לוש ענעגייא ןַא ןוא סַאג עש
 ַא ןעװעג זירַאּפ ןיא זיא טרעדנוהרָאי

 "עג ןיא סע ץיּפש סנעמעוו ןיא ,הבישי

 עדנע ןיא .זיראּפ ןופ לאיחי יבר ןענַאטש

 "רַאפ ןדיי יד ןענעז טרעדנוהרָאי ןט4

 ךיוא ןוא ךיירקנארפ ןופ ןרָאװעג ןבירט

 זיא טערקעד-שורג רעד רעבָא ,זירַאּפ ןופ

 ןרָאװעג טריפעגסיוא גנערטש טשינ

 ענלצנייא רעטעּפש ןפערט רימ זַא ױזַא
 "רָאי ןט16 ןופ .זירַאּפ ןיא ןעניואוו ןדיי

 ןיא ןדיי לָאצ יד ךיז טָאה ןָא טרעדנוה

 רעד ןוא ,טרעסערגרַאפ רדסכ זירַאּפ

 עיצולָאװער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ טייצ

 -וקַאב זירַאּפ ןיא ןדיי יד ןבָאה (1789)

 טימ גנוקיטכערַאבכײלג לעיציפָא ןעמ
 ןט20 ביױהנָא ןוא ןט19 ןיא .רעגריב עלַא

 ןיא ןדיי לָאצ יד ךיז טָאה טרעדנוהרָאי

 -גייא ךרוד טרעסערגרַאפ רדסכ זירַאּפ
 יד ןופ ץיּפש רעד ןיא -- ,גנורעדנַאװ

 -ָאטסיסנָאק סָאד טייטש זירַאּפ ןיא ןדיי

 -רעביוא רעד ןוא (הלהק עניײמעגלַא) םויר

 -עז ןיראּפ ןיא .(ןיבאר ןארג) רעניבאר

 ןוא עשיזנכשא ,ןלוש 20 ייב ןַארַאפ ןענ

 סנאילַא,, יד ,תורבח-הקדצ ליפ ,עשידרפס

 ַא ..םעקיא; ,"טרָא; ,"טילעארזיא

 זיא ןבעל ןשידיי ןפיוא סולפנייא ןסיורג
 ,שריה סעילימַאפ יד טַָאהעג ןבָאה זירַאּפ

 דנומדע ןַארַאב סרעדנוזַאב ןוא ,דלישטָאר

 ןיא .("דנומדע דלישטָאר, עז) דלישטָאר
 -עלגעט עשידיי ַא ןענישרעד זיא זירַאּפ
 ךיוא ןוא ?טנייה רעזירַאּפ,, גנוטייצ עכ
 ךיױא זיא זירַאּפ ןיא .רעטעלבנכָאװ
 יװער, עכעלטפַאשנסיו יד ןענישרעד

 -עג ןענעז זירַאּפ ןיא ."ףיאושז דיטע
 ,ךאנייר ,יוועל עטנרעלעג עסיורג יד ןעוו
 -רעיימ רעקיזומ יד ;יולה ףסוי ,טרעּפָא
 יד טָאה 1940 ינוי ןיא --- .יולה ,רעב
 "ונרַאפ יײמרַא עשיטסירעלטיה עשטייד
 ןדי רעטנזיוט רעקילדנעצ ,זירַאּפ ןעמ
 רעד ןופ ףוס ןכָאנ .ןעמוקעגמוא ןענעז
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 -ֿנַא ןופ ןדיי ךס ַא ןענעז 1945 המחלמ
 סָאוװו ,זירַאפ ןייק ןעמוקעג רעדנעל ערעד

 -עּפָארייא םעד ןופ רטנעצ רעד ןעוועג זיא

 -קגארפ,, טרָאוװכוז עז -- .םוטנדיי ןשיא

 ,"ךייר

 -עגניא זיא סע ,(גנוזיילסיוא) ןוידּפ
 םעד טיג ןעמ ןעוו זַא ,םידיסח ייב טריפ
 ,סעּפע ןגעוו טעב ןעמ ןוא לטיווק ַא יבר

 "נָא ןַא ןיא יצ טייקנארק ַא ןופ לַאפ ןיא
 טלעג ןיבר םעד ןעמ טיג ,טיונ רערעד
 טפערטַאב ןוידּפ רעד ."ןוידּפ, סלַא
 "עה ןיא ןיא סָאד ,18 לָאצ יד לָאמליײיט
 .ןבעל) "יח, ,ח"י שיאערב

 ,ןוז ןופ גנוזיילסיוא יד) ןבה ןוידפ
 ,טגָאזעג טרעו ג"י רבדמב שמוח יא

 ַא ןוז ַא ןריובעג טָאה רענייא ביוא זַא

 טרעוו רע ןעוו ,ןוז םעד ןעמ לָאז רוכב
 רַאפ ןהכ םייב ןזיילסיוא געט 20 טלָא
 'ח תורוכב הנשמ רעד ןיא .םילקש 8

 רוכב ַא זַא ,ןרָאװעג טשטייטעגסיוא זיא
 ,טסייה סָאד ,"ומאל רוכב, ָאד טסייה

 רעד ייב דניק עטשרע סָאד זיא רע ןעוו
 ןהכ ַא ויא רעטָאפ רעד ביוא .,רעטומ
 א זיא רעטומ יד רעדָא יול ַא רעדָא
 ףרַאד יול ַא ןופ וצ ןהכ ַא ןופ רעטכָאט
 רעד .ןבה ןוידּפ ןייק ןכַאמ טינ ןעמ

 ןט51 םעד טרעייפעג טרעוו ןבה ןוידּפ
 הדועס ַא טכַאמ ןעמ .טרובעג ןופ גָאט
 סָאד .ןהכ ַא ןייא טנדַאל ןעמ רעכלעוו וצ
 ןכַאז ענייש ןיא ןָאטעגנָא טרעוו דניק
 -עשיק ַא ףיוא סע טגנַאלרעד ןעמ ןוא
 יצ ,רעטָאפ םעד טגערפ ןהכ רעד .על
 -ָאפ רעד ןוא ,ןוז םעד ןזיילסיוא ליוו רע

 רעד טכַאמ ןַאד .ָאי זַא ,טרעפטנע רעט
 ןוא "ןבה ןוידּפ לע, הכרב יד רעטָאפ
 -רעבליז 8 ןהכ םעד טיג ןוא ?ונייחהש ,

 -אד 8 עקירעמא ןיא) תועבטמ-סדנַאל ענ

 רעטָאפ םוצ .טגָאז ןהכ רעד ןוא ,(רעל

 .(טזיילעגסיוא זיא ןוז ןייד) ?ױדּפ ךנב,
 ךיז ןעניפעג ןבה ןוידּפ ןגעוו םיניד יד
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 עז -- .ה"ש העד הרוי ךורע ןחלש ןיא
 ."רוכב,, טרָאװכוז

 -עג ןופ גנוזיילסיוא םייובש ןוידפ
 -נעמ ןזיילוצסיוא הוצמ יד ;(ענעגנַאפ

 ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענעז סָאװ ,ןשט
 -לַא טניז זיא ןוא ,םייובש ןוידּפ טסייה

 ענייא סלַא ןעוועג טנכערַאפ ןטייצ עט

 יד דיי ייב תוצמ עטסערג יד ןופ

 ןוידּפ זַא ,טנָאז ('ח ארתב אבב) ארמג

 ןסע וצ ןבעג יװ רעסערג זיא םייובש

 -שמ ןיא ם"במר רעד .ןשטנעמ עמערָא
 ,טגָאז ('ח םיינע תונתמ תוכלה) הרות הנ

 ליפ ןיא ןטלַאהטנַא זיא הוצמ יד זַא

 ןיא סרעדנוזַאב ןוא ך"נת ןופ םיקוסּפ

 ןיא ."תומל םיחוקל ליצהו, ח"נ היעשי

 -נואו ליפ טכַארבעג ןרעװ ארמג רעד

 רעקיזָאד רעד ןגעוו םירופיס עכעלרעד
 טלײצרעד טרעוװ 'ה ןילוח ןיא .הוצמ

 "יג רךיאי ןב סחנּפ יבר אנת רעד יװ

 ןעמוקעגוצ זיא םייובש ןזיילסיוא קידנע
 טנָאקעג טינ םיא טָאה ןוא ךייט ַא וצ
 "עג ךיז ךיט רעד טָאה ןײגרעבירַא

 "עגנייא ןענעז סע .םיא רַאפ ןטלָאּפש
 ןוידּפ רַאפ תונקת ליפ ןרָאװעג טנדרָא
 זַא טגָאז 'ד ןיטג הנשמ יד ,םייובש
 -סיוא טשינ הנקת ַא טכַאמעג טָאה ןעמ
 סעמוס עסיורג-"וצ רַאפ םייובש ןזיילוצ
 לָאז ןעמ ידכ ,('ןהימד ידכמ רתוי,)
 ןלעװ וצ טומ רעּפַאכ יד ןבעגוצ טשינ
 ןופ תונקת יד ןיא .םייובש רעמ ןעגנַאפ
 ןיא רעטעּפש ןוא רעטלַאלטימ ןיא תולהק
 -ַאפ ןענעז ?תוצרא עברא דעו,, ןופ ןליוּפ
 ,םיובש ןוידּפ ןגעו תונקת ליפ ןאד

 ןיא טלייצרעד טרעוו בוט םש לעב ןגעוו
 -םיונוצ טגעלפ רע זַא ט"שעבה יחבש

 טימרעד ןוא ןדיי עכייר ייב טלעג ןעמענ

 ןענעז סָאװ ןרַאדנערַא עמערָא ןזיילסיוא

 ,םיצירּפ יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא
 ןלָאצַאב ןענָאק טשינ רַאפ ,רעציזַאב-טוג

 ,טלעג-עדנערַא

 ןליופ--םייובשש ןוידפ

 ןט9 ןוא ןט8 ןיא

 ;ןליוּפ ןיא טשרעה |
 -יא ןדיי עשיליוּפ ךס ַא ןעגעז גנוניימ !
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 ;םירצמ ךלמ הערּפ יב רש רֿפיטופ
 סלַא ףסוי ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא םיא וצ

 (ט"ל תישארב) שמוח רעד .טכענק
 בייוו סרפיטופ יוװ רוּפיס םעד טלייצרעד
 רע זַא ףסוי ףיױא טרעלקעגסיוא טָאה
 "רעד ןוא ,דניז וצ טדערעגוצ ריא טָאה
 ןיא טצעזעגניירַא ןפסוי ןעמ טָאה רַאפ
 א"מ תישארב ןיא -- .שינעגנעפעג
 הנותח בָאה ףסוי זַא ,טלייצרעד טרעוו

 "וּפ ןופ רעטכָאט יד תנסא טימ טַאהעג
 -ופ טשינ סע זיא ךעלנײשרַאװ ;ערפיט
 ,רפיט

 טָאה ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא דנאל ןליופ
 ןיא ךורבסיוא-המחלמ םעד רַאפ טַאהעג
 ןאילימ 83 ךרעל 1089 רעבמעטפעס
 ַא ןוא 8 ךרעל ייז ןשיווצ ,רעניואוונייא
 "דנטיידַאב רעד ןעוועג ;ןדיי ןָאילימ בלַאה

 רעד ןיא םוטנדי ןופ רעטנעצ רעטס
 ,עגארפ רעד ןגעװ -- .טייצ רעטצעל
 ןענעז ןליוּפ ןיא ןדיי ןעניואוו גנאל יװ
 ןוא ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג
 "נָא ןעוועג ךעלנייועג זיא סע .רעכיב
 "עג ןענעז ןדיי זַא ,גנוניימ יד ןעמונעג
 ןיא דנַאלשטיײיד ןופ ןלױּפ ןייק ןעמוק
 עשטייד ףיוא תוטיחש יד ןופ טייצ רעד

 (בלצה יעסמ) ןגוצ-ץיירק יד תעב ןדיי
 "נוהרָאי ןט12 ןיא ןוא ןט11 עדנע ןיא
 ןוא ,גנושרָאפ עיינ יד רעבָא ,רעטרעד
 ןאילימיסקַאמ ןופ טעברַא יד סרעדנוזאב
 -ָאֹּפ ָא, ךוב ןייז ןיא) שטיוװָאלּפמוג

 -לָאּפ'וװ יעקסווָאדישז ייגילער יקטנָאשט

 -ידיי רעד ןופ ןביוהנָא יד ןגעוו,, ,"עצס
 -סױרַא טָאה (?ןליוּפ ןיא עיגילער רעש
 ןענעז ןדיי יד זַא ,גנוניימ יד טכארבעג
 "ייא-ברעמ ןופ טשינ ןליוּפ ןייק ןעמוקעג
 ,חרזמ ןופ רָאנ ,דנַאלשטייד ןופ ,עּפָאר
 -וַּפ יד ּפָא ןעמַאטש סנטסיימ זַא ןוא
 ןבָאה סָאװ ,םירזוכ יד ןופ ןדיי עשיל

 -עג טרעדנוהרָאי
 רעקיזָאד רעד טיול
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 ןייק ןעמוקעג טשינ ץעגרע ןופ טּפיוהרעב
 ,םיטבש ןופ ןעמַאטש ייז רָאנ ,ןלױּפ
 ,רעניואווניא עקיטרָא ,רענַאטכָאטיוא
 ןופ סולפניא םעד רעטנוא ןבָאה סָאװ

 "ילער עשידיי יד ןעמונעגנָא םירזוכ יד
 טרעלקרעד ךיוא טרעוו טימרעד .עיג
 ןטייצ עטלַא יד ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד
 טשינ טדערעג ןדיי עשיליוּפ ליפ ןבָאה
 ,טקעלאיד ןשינַאמרעג םעד טינ ,שידיי

 ןופ טשימעג ,ךארּפש עשיוואלס ַא רָאנ
 ןיא עז) שיניירקוא ןוא ,שיסור ,שיליוּפ
 "לסה תפשו םידוהיה, ךוב סיװַאקרַאה

 -עז ןטײצ ערעטלע ענעי ןגעוו .("םיב

 ַא ןגעװ סעדנעגעל ןַארַאפ ךיוא .ןענ
 םהרבא עז) ןלױּפ ןיא ךלמ ןשידיי

 ןענעז ןטיײצ ענעי ןופ ;(?קיגוװוָאכָארּפ
 -יאערבעה טימ תועבטמ עשיליוּפ ןַארַאפ
 -בא) 'סכוד םהרבא, ןטפירפיוא עש

 ןדיי זַא ,טזייוו סָאװ ,(טשריפ רעד םהר
 ןוא טפַאשטריװ רעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה
 -עג ןענעז ייז ןוא טא סיורג ַא לדנַאה

 לָאצ יד .תועבטמ ןופ רעצנימ יד ןעוו
 דנטַײדַאב ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןיא ןדיי

 תורזג עטנָאמרעד יד טניז טרעסערגרַאפ
 ןיא .,דנַאלשטייד ןיא ןגוצ-ץיירק יד ןופ
 טשריפ רעשיליױוּפ רעד טָאה 1284 רָאי
 שילאק ןופ "רעמורפ רעד װַאלסעלָאב,
 ןשילאקג םעד ןדיי יד ןבעגעגסױרַא

 "יירב ןדיי ןבעג סָאװ ,ןצעזעג ,?טוטַאטס
 ןופ סולפוצ רעד .,ץוש ןוא טכער עט

 "עג זיא ןליױּפ ןייק דנַאלשטייד ןופ ןדיי

 ערעטעּפש יד ןיא רעסערג רדסכ ןרָאװ
 ןט14 ןיא סרעדנוזַאב ,רעטרעדנוהרָאי
 יד ןעוועג זיא דנאלשטייד ןיא ןעוו
 גינעק רעשילױּפ רעד .הפגמ עצרַאװש
 רעט2 ןיא) רעסיורג רעד שזעימישזַאק
 טָאה (טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טפלעה

 ןוא טוטַאטס רעשילַאק םעד טקיטעטשַאב
 עשידיי יד טרעטיירברַאפ רעמכָאנ טָאה
 "ןיק, ,"םויק, שיאערבעה ןיא) טכער
 -גוא ןעמונעג ןדיי יד טָאה ןוא ,("םימ
 טייצ רעד ןיא ,גינעק ןופ ץוש רעד רעט

 ."גוא ןענופעג ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד סָאװ

 "-אבטוג ענלצנייא יד ןופ ץוש םעד רעט
 ןגעוו .סעצישטכַאלש ,םיצירּפ יד ,רעציז
 -על יד ןַארַאפ זיא שזעימישזַאק גינעק
 עשידיי ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,עדנעג

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,עקרתסא עטבילעג
 -רתסא עז) רעדניק עכעלטע ןריובעג
 רעטנוא טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא "עק
 םיכלמ עשילױּפ יד ןופ טפָאשרעה רעד
 -רָאפ ןענעז עיטסאנידיָאלעגַאי רעד ןופ

 ןיא ןדיי ףיוא ןעגנוגלָאפראפ ןעמוקעג
 -ַאק יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןלױּפ
 ןופ סרעדנוזַאב ןוא ,םיחלג עשיליוט
 -ַאק ןַאי ,םידוהיה ררוצ ןשינַאּפש םעד
 ןייק ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ַאנַארטסיּפ
 םוצ ןפלָאהעגטימ ךיוא ןבָאה סע ,ןליױּפ

 "יואוונייא עשטייד יד ןדיי ןגעק ףמַאק
 ןבָאה עכלעוו ,טעטש עשיליוּפ יד ןופ רענ
 "וקנָאק עכעלטפַאשטריװ ןדיי ןיא ןעזעג
 יד ןופ עגַאל יד זיא ןײמעגלַא ןיא ,ןטנער
 ןיא יו רעסעב ליפ ןעוועג ןליוּפ ןיא ןדיי
 -אב ,רעדנעל עשיאעּפָארײא ערעדנַא יד
 ןענעז ןדיי יד .דנַאלשטיײד ןיא סרעדנוז

 ןבָאה ,תוָכאלמ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג
 - ןיא רָאנ טינ לדנַאה ןסיורג םעד טריפעג

 "געל ערעדנַא טימ ךיוא רָאנ ,טסבלעז ןליוּפ

 לדנַאה ןשיאעּפָארײא ןופ געוו רעד ,רעד

 (עניכ ןטייוו ןזיב) רעדנעל-חרזמ יד טימ

 ןעמ רעדייא) ןלױּפ רעביא ןעגנַאגעג זיא

 םעד טלקיװטנַא ןוא טקעדטנַא טָאה

 "עז ןדיי יד .(עקירפַא םורַא געוו-ןַאעקָא

 יד ייב ןראדנערַא יד ןעוועג ךיוא ןענ

 ערעייז ןופ ןטַאנגַאמ עשיליוּפ עסיורג

 טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא .רעטיג-דנַאל

 רעסיורג רעד ןעװעג ךיוא ןליוּפ זיא

 רעד ,ךעלגעמ ,רעטנעצ-הרות רעשידיי

 .קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ רעטסנטײדַאב

 ליפ ןיא תובישי ןענַאטשטנַא ןענעז סע

 טעדנירגעג ןעמ טָאה םוטעמוא .טעטש
 "בר עסיורג עשיליוּפ יד .ס'הרות-דומלת
 יבר יו טייצ רענעי ןופ םיקסוּפ ןוא םינ
 המלש יבר ,אנכש יבר ,קָאלָאּפ בקעי
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 סילרעסיא השמ יבר ,(ל"שרחמ) אירול
 ליפ ךיוא ןוא ,הפי יכדרמ יבר ,(א"מר)

 רעד ןיא טמירַאב ןעוועג ןענעז ערעדנַא
 עטסערג יד סלַא טלעוו רעשידיי רעצנַאג
 טלָאמעד ןבָאה ןדיי עשיליוּפ יד .,םינואג
 -ָאטױא עכעלרעניא ןַא ןברָאװרעד ךיז

 דעו, ןופ גנוריפ רעד רעטנוא עימָאנ

 עברא דעו טרָאװכוז עז) ?תוצרא עברא
 רעד ןופ גנוטכירנייא רעד ןגעוו "תוצרא
 יד .(עיצוטיטסניא-עימָאנָאטיױא רעקיזָאד

 ןענעז ןליוּפ ןיא תולחק עשידיי עטסערג

 "בול ,עקָארק ,גרעבמעל ןעוועג טלָאמעד
 עשרַאװ :ענדָארג ,ענליוו ,קסירב ,ןיל

 -ָאד רעד

 ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשוצ רעטוג רעקיז

 טימ רעד ןיא זיב טרעיודעג טָאה ןליוּפ
 רעד ןיא ךיוא ;טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ
 טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ טפלעה רעטשרע
 ןופ דנַאל עכעלטפַאשטריו יד זיא

 -הרות רעד ,טלקיװטנַא ןעוועג ןלױּפ
 -רַאטש ןוא רעסערג ןרָאװעג זיא רעטנעצ

 ןעוועג ןענעז טייצ רענעי ןיא ןוא ,רעק

 יבר ,ץכ ילתפנ יבר םינואג עטמירַאב יד
 ,("בוט -םוי תופסותע) רעלעה בוטיםוי
 יתבש יבר ,ז"ט ןופ רבחמ ,יולה דוד יבר
 סלידיא לאומש יבר ,(ד"ש) ןהכ
 -ידיי טנפעעג ךיז ןבָאה סע .(א"שרהמ)

 עקָארק ןיא) םירפס ןופ ןעיירעקורד עש
 עטנ ןתנ יבר .רעטרע ערעדנַא ןוא
 ףוס םוצ ("רעװָאנַאה; עז) רעוװָאנַאה
 טבייױשַאב "הלוצמ ןוי,, לרפס ןייז ןופ
 רענעי ןיא ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ ןבעל סָאד
 -טפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג יד ףיוא טייצ
 (םידסח תולימג דומע) טייקיטעט רעכעל

 ,טביירש רע ןוא (הרותה דומע) הרות ןוא
 סָאװ עטסכעה סָאד ןעוועג זיא סָאד זַא
 רעד ןיא טַאהעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד

 ,תולג ןופ טייצ

 ןיא יונעג ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןטימניא
 תרוג רעטמירַאב-קירעיורט רעד ,8
 "גע עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,ח"ת
 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןיא גנורעד
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 תומחלמ ,הרזג רעקיזָאד רעד ןיא ,ןליױּפ
 עז) יקצינלעמכ ןופ ןקַאזָאק יד טימ
 "סור טימ ךָאנרעד דלַאב ןוא ("ח"ת.
 ןענעז ,ןדעװש טימ רעכַאנ ןוא ,דנַאל

 ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא
 -רעדנוה ליפ ןרָאװעג בורח ןענעז סע ןוא
 תולהק עשידיי יד .תולהק עשידיי רעט
 ןלױּפ ןופ חרזמ-םורד ןיא םיבושי ןוא

 (עיצילַאג חרזמ ,עילָאדָאּפ .,עניַארקוא)
 ןקאזָאק יד ךרוד ןרָאװעג בורח ןענעז
 ןוא ,ענליוו םורַא) תולחק-חרזמ-ןופצ יד
 ןרָאװעג בורח ןענעז (דנַאלסור-סייוו ןיא
 -ברעמ ןיא תולהק יד ןוא ,ןסור יד ךרוד

 (ןטנעגעג רעשילַאק ןוא רענזיוּפ) ןלױּפ
 ןוא ןקַאלָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג בורח ןענעז

 -רַאשט ןַאפעטס רעריפ-יײמרַא רעייז
 טקידלושַאב שלַאפ טָאה רעכלעוו ,יקצענ
 יד טימ ןטלאהעג ןבָאה ייז זַא ,ןדיי
 ןשילױופט ןופ טנעמַאדנפ רעד .ןדעוװש

 ליפ ,טעטכינרַאפ ןרָאװעג זיא םוטנדיי
 -מול ליפ ייז ןשיווצ ,ןדיי עטעוועטארעג
 םירפא יבר ,ןהכ יתבש יבר) םינבר ,םיד
 ןוא רעוואנַאדײיק לאומש ןרהא יבר ,ץכ

 ערעדנַא ןיא ןפָאלטנַא ןענעז (ערעדנַא
 ןעוועג ךיוא זיא ןײלַא ןליױּפ .רעדנעל
 -מערָא ןַא ,טרעטשעצ ,טעטכינרַאפ-בלַאה
 יד ןוא ,דנַאל ןיא טשרעהעג טָאה טייק

 ןדי ענעבילבעגרעביא יד ןופ טיײקמערָא
 ןיא ןדיי יד .רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא
 -עג רעשיטסימ ןרָאװעג ןענעז ןליוּפ
 ןשיוװצ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע ,טמיטש
 ןענעז לייט ןוא ,הלבק ןופ ערעל יד ייז

 -יטש יד ןיא ןרָאװעג ןעגנַאפעג וליפַא
 יבצ יתבש חישמ ןשלַאפ םעד ןופ ןעגנומ
 סָאװ ,רעגנעהנָא ערעטעּפש ענייז ןוא
 ,הלואג ןופ ןעגנונעפָאה טקעוועג ןבָאה
 וצ גנואיצַאב יד זיא ךיוא .גנוזיילסיוא
 עכלעוו ,ןטַאנגַאמ עשיליוּפ יד ןופ ןדיי
 ןופ רעשרעה יד ןרָאװעג טלָאמעד ןענעז
 םעד רעטנוא ןענאטשעג ןענעז ןוא דנַאל
 "עג ,םיחלג עשילױטַאק יד ןופ סולפנייא
 םילובלב-טולב עטפָא ;רעגרע ליפ ןרָאוװ
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 -ױּפ ןסַאמ .ןעגנוקידלושַאב ערעדנַא ןוא
 טרעדנַאװעגקעװַא רדסכ ןבָאה ןדיי עשיל
 -רָאי ןט18 ןופ טימ ןיא ,דנַאלסיוא ןייק
 יד ןענַאטשטנַא ןלױּפ ןיא זיא טרעדנוה
 -עג טָאה סָאװ .,גנוגעוואב עשידיסח
 -יוקרעד עקיטסייג ןוא טסיירט טכארב

 רעסיורג רעד ןיא ןדיי ךס ַא רַאפ גנוק
 זיא טייז רעטייוצ רעד ןופ .טײקמערָא
 -אב-דמש-ןסַאמ יד ןענַאטשטנַא טלָאמעד

 ןשלאפ ןופ גנוריפ רעד רעטנוא גנוגעוו
 ןוא "תודיסח; עז) קנארפ בקעי חישמ
 זיא תוצרא עברא דעו רעד .("קנארפ,,

 רָאי ןיא .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא לעיציּפָא
 ךרעל ןעוועג ןליוּפ ןסיורג ןיא זיא 2

 -גײרַא ןיוש ,תושפנ עשידיי טנזיוט 0
 -ָאֹּפ ,דנַאלסורסייװ ,עניארקוא טנכערעג

 ,טנגעג רעגיצנַאד ןוא ןרעמ

 וצ טרעהעגפיוא ןליוּפ טָאה 1795 ןיא

 "ולמ עקידנעטשטסבלעז סלַא ןריטסיזקע

 לעיציפא ןרָאװעג טלייטעצ זיא יז ;הכ

 ןסירּפ ,(עיצילַאג ךיירטסע ןשיװצ

 ןוא ,(עשרַאװ ךיוא ןוא טנעגעג רענזיױּפ)

 .ןליוּפ ןופ לייט ןטסערג םעד) דנאלסור

 ןגעק ןלױּפ ןופ המחלמ רעטצעל רעד ןיא

 -עגלײטנַא טָאה 1794 ןיא רעלַאפנָא יד

 -ַאא קערעב דלעה רעשידיי רעד ןעמונ

 "על ןשידיי ַא ןופ ץיּפש ןיא שטיוועלעס

 ןפאש וצ טקריוװעג טָאה סָאד ןוא ,ןָאיג

 ןיא ןקאלָאּפ ןשיווצ גנומיטש ערעסעב ַא

 טימ ןָא טלָאמעד ןופ .ןדיי וצ גוצַאב

 "ַאנ ןופ טייצ רעד ןיא תוקספה עניילק

 -עשרַאװ ַא ןלוּפ ןיא ןפַאש סנָאעלָאּפ

 עגאל יד זיא ,1807 ןיא םוטנטשריפ רעוו

 ענעדישראפ יד ןיא ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ

 עגַאל רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ,ןלייט

 עכלעװ וצ ,רעדנעל ערעדנוזַאב יד ןיא

 ,דנַאלסור ,ןסיײרּפ :טרעהעג ןבָאה יז

 ןשיסיירּפ ןיא ןדיי ןופ עגַאל יד .ךיירטסע

 יד ןופ סָאװ עבלעז יד ןעוװעג זיא ןלױּפ
 -ידנעטשלופ טעמכ ַא ייב ,ןדיי עשטייד
 ןגעװ .ןדיי יד ןופ גנוריזינַאמרעג רעק
 ןשיכיירטסע ןיא ןדיי יד ןופ עגָאל רעד

 240 ןליופ

 עגַאל יד ,?עיצילַאג,, טרָאװכוז עז ןליוּפ
 "רַאו טימ ןלױּפ-שיסור ןיא ןדיי יד ןופ

 "מוא ןוא עשרַאװ) טָאטשטּפיױה סלַא עש
 ןיא המחלמ סנָאעלָאּפַאנ ךָאנ זיא טנגעג
 ןיא טָאה ,(דנַאלסור וצ רעבירַא 2
 ךיז טרעדנוהרָאי ןט20 ביױוהנָא ןוא ןט9
 יד .ןעגנוטכיר עכעלטע ןיא טלקיװטנַא
 ןקילָאמַא ןופ ןטנגעג-חרזמ יד ןיא ןדיי
 דנַאלסורסייו ,עניארקוא ,ןליױּפ ןסיורג

 רעד רעטנוא רעמ ןעוועג ןענעז עטיל ןוא
 ,שימָאנָאקע ייס ,דנאלסור ןופ העּפשה
 ןכעלטנגייא ןיא ןדיי יד .לערוטלוק ייס
 סלַא עשרַאװ טימ (ןליוּפ-סערגנָאק) ןליוּפ
 ןדנוברַאפ רעמ ןעוועג ןענעז טָאטשטּפיױה
 ןוא ,לרוג ןייז ןוא קלָאפ ןשילױוּפ ןטימ
 -טנַא זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא עשידיי יד
 לייט ןקיזָאד ןיא זייווכעלסיב ןענַאטש
 רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ,ןלױּפ
 ןוא רוטלוק רעשילוּפ רעד ןופ העּפשה
 רעקיזָאד רעד ןופ לייט .רוטארעטיל
 טרילימיסַא ןרָאװעג זיא ץנעגילעטניא
 יד ןעמונעגרעביא ,םוטנלױּפ םעד טימ
 ןיא ןעמונעגלײטנַא ,ךַאוּפש עשיליופ
 ליט) ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשלױּפ
 ןענעז סע ןעוו ןוא ,(טדמשעג ךיז ןבָאה
 ןדנַאטשפױא עשילוּפ יד ןכַארבעגסיױא
 ןבָאה 1863 ןוא 1880 ןיא דנַאלסור ןגעק
 ,ץנעגילעטניא יד סרעדנוזַאב ,ןדיי לייט
 "רעניבַאר רעשיליױּפ רעד ןופ םידימלת יד

 ("וואוניבַאר ַאלָאקש.,)) עשרַאװ ןיא עלוש
 -פיוא םעד ןיא ,ייז ןיא טגילײטַאב ךיז
 ןעמונעגלײטנַא טָאה 1802 ןיא דנַאטש
 שירעב יבר עשראוו ןופ בר רעד ךיוא
 ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד .,סלעזיימ

 ןרָאװעג ןסירעגטימ זייווכעלסיב ןענעז
 ןיא ןוא תודיסח ןופ םאוטש םעד טימ
 "ידיסח עסיורג ןענַאטשטנַא ןענעז ןליוּפ

 ,ץינעשזָאק ,ןילבול) ןעגנוגעווַאב עש
 -נַא ןוא עקרָאװ ,רעג ,קצָאק ,עכסישּפ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש .(ערעד
 ,גנוגעוַאב עשידיי עלאנאיצַאנ עסיורג ַא
 "וצ רעסעב ןרָאװעג זיא שימָאנָאקע ךיוא
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 ןוא לדנַאה םעד רַאפ סָאװ םעד ביל
 -עג ךיז ןבָאה ןלױּפ ןופ עיצַאקירבַאפ

 "סור ןטייו ןופ קרעמ-לדנַאה יד טנפע
 ףיױא טקריװעג טָאה סָאד ןוא .דנַאל
 -ידי ףעד ןופ ךיוא גנורעסעבראפ רעד
 ןיא סרעדנוזאב ,עגַאל רעלעירעטַאמ רעש
 -טנַא-יינ ,עשראוו יװ ,טעטש עסיורג יד
 -נַא ןוא זדָאל טָאטש-קירבַאפ רענענַאטש

 םזיטימעסיטנַא רעשיליוּפ רעד .ערעד'
 דנטיידַאב ןרָאװעג ךיוא טשרעוצ זיא
 עשראוו ןיא םארגָאּפ רעד ןוא ,רעכַאוװש

 ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסיױרַא זיא 1881 ןיא
 רעבָא ,גנוריגער רעשיסור רעשירַאצ רעד

 טָאה טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בױהנָא ןיא
 עשיטימעסיטנַא יד טקרַאטשרַאפ ךיז

 רעד ןופ גנוריפ רעד רעטנוא גנוגעוװַאב
 -ָאמעד אווָאדָארַאנ, ײטרַאּפ רעשילױּפ
 ךיז טָאה 1912 ןיא ןוא (.ד .נ) ?איצארק
 רעשימָאנָאקע רעטסנרע ןַא ןביױהעגנָא

 | ןדיי ןגעק טאקיָאב
 עטשרע יד טקידנעג ךיז טָאה סע ןעוו

 ןלױּפ ןוא 1918 עדנע ןיא המחלמ-טלעוו
 ןוא קידנעטשטסבלעז רעדיוו ןרָאװעג זיא
 עסיורג יד ןפאשעג טייצ רעד טימ טָאה
 -ילאג טימ ןעמַאזוצ קילבוּפער עשיליױוּפ
 דנאלסורסייו .,ןילָאװ ןופ ןלייט ,עיצ
 ןענעז ,טנגעג רענזיוּפ ןוא טנגעג ענליוו
 -ערג רעד ןרָאװעג רעדיוװ ןליוּפ ןיא ןדיי
 יד .עּפָארײא; ןיא ץובק רעשידיי עטס
 -יפָא ןעמוקַאב ןליױּפ םעיינ ןיא ןבָאה ןדיי
 ,גנוקיטכעראבכיילג עקידנעטשלופ לעיצ
 ןיא ךאמּפָא-סטייהרעדנימ םעד טיול ןוא

 -ַאנ ךיא טאטקארט:םולש רעלייסרעוו

 עסיועג .טכעריסטייהרעדנימ עלַאנָאיצ
 ףעמוקאב ךעלקריו ןדיי ןבָאה טכער
 -אנעס ןוא ןטאטוּפעד ענעגייא טלייוורעד

 יד ןיא רעײטשרָאפ ,ןעמייס יד ןיא ןרָאט
 -לייוועג ןעמוקַאב ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש
 יד זיא ןײמעגלַא ןיא רעבָא ,תולהק עט
 ןבילבעג טכער-סטייהרעדנימ עלַאנאיצַאנ
 יד ןוא ,טכעלקריוורַאפ טשינ ןצנַאגניא
 שיטקַאפ ךיוא ןענעז טכער עכעלרעגריב

 542 ןליוּפ

 ןיא ןענעז ןדיי .טצענערגַאב ןרָאװעג
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ ןײמעגלַא

 ןייק ןעמוקַאב טשינ ,ןטמַא-סגנוריגער
 -ניא עכעלטנפע ענײמעגלַא ןופ טעברַא

 רעשימָאנָאקע רעד ךיוא ;סעיצוטיטס
 -ףָאפ ךיז טָאה ןדיי ףיוא טָאקיָאב
 -ידיי יד ךיז טָאה סרעדנוזאב .טקרַאטש

 ןופ טױט ןכָאנ טרעגרעראפ עגאל עש
 יקסדוסליּפ לַאשרַאמ רעשרעה ןשילױּפ
 -יטימעסיטנַא עשיליוּפ עיינ יד ;4995)
 טקידערּפעג טָאה ?"אראנ, ײטרַאּפ עש
 ןענעז סע .ןדיי ןופ ןעגנוטכינרַאפ יד ןּפָא
 ,קסירב ,קיטישפ) ןעמארגָאּפ ןעמוקעגרָאפ

 יד ןיא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ,(קסנימ-אווָאנ
 טָאה גנוריגער עשילױּפ יד ןוא ,ןסַאג

 -ַאנָאקע ףיוא זַא ,טרעלקרעד לעיציּפָא
 םיכסמ יז זיא ןדיי ןגעק טָאקיָאב ןשימ
 -טיוא ןפראד ןדיי זַא ןוא ("םעשווָא;;)
 -יטסינָאיצארגימע) ןליוּפ ןופ ןרעדנַאוװ
 ןדיי ןופ עיצארגימע ןַא ,(קיטילָאּפ עש

 טניז ןעמוקעגרָאפ יווייס זיא ןליוּפ ןופ
 רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןָא 8
 ןופ ןרעיוט יד ךָאנ ןענעז טייצ רעקיזָאד

 ןעװעג רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא
 ,טנזיוט 200 רעביא ,ןדיי ןסַאמ ןוא ,ןפָא
 ןענעז רעטעּפש ;ןליוּפ ןופ קעװַא ןענעז
 -עג יװ טצעמכ ןרָאװעג רעדנעל עלַא
 -ואוו ,דנַאל עקיצנייא סָאד ןוא ,ןסָאלש
 טרעדנַאװעגסיױא ןבָאה ןדיי עשיליוּפ ןיה

 טרָאװכוז עז) לארשייץרא ןעוװעג זיא

 ,(?הילע,
 עקיזָאד יד ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא

 סָאד זיא ,תופידר ןוא ןעגנוצענערגאב
 -דנטיידַאב רעד ןעוועג םוטנדיי עשיליופ
 ןלױּפ .קלָאפ ןשידיי ןופ ץובק רעטס

 ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא
 -גוהרָאי ןט16 ןיא ןיוש קלָאפ ןשיריי
 ,ןבירשעג רעירפ ןבָאה רימ יװ ,טרעד
 -ַאב יד ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה ןליופ
 "ישי עסיורג טַאהעג ,םינבר עטסדנטייד
 -דיי סָאד טָאה עלָאר עבלעז יד .תוב
 ןליּפש ןבױהעגנָא ךיוא ןליוּפ ןיא םוט
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 קידנבעגסױרַא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא

 -גרעלעג ,רעלעטשטפירש ,םינבר ,םידמול

 "יטסניא עשידיי ליפ קידנריזינַאגרָא ,עט
 -יוט רעביא טַאהעג טָאה ןליוּפ ;סעיצוט

 עטסנעעזעגנָא יד .תולהק עשידיי טנז

 ןט19 ןיא ןעוועג ןענעז ןלוּפ ןיא םינבר
 הירא יבר טרעדנוהרָאי ןט20 בױהנָא ןוא

 אסיל בקעי יבר ,('ןשוחה תוצק,) בייל

 -ושי,,) ןייטשנרָא בקעי יבר ,("תוביתנ;,)

 ץישּפיל ןמלז המלש יבר ,("בקעי תוע

 -לַא ריאמ קחצי יבר ,("המלש תדמח;,)

 ןופ עשוהי יבר ,("םירה ישוריח,) רעט

 ןוא רעװָאשטָאכָאס םהרבא יבר ,אנטוק

 ןרָאװעג זיא ןלױּפ ןעוו .ערעדנַא ליפ
 ןופ ןעמַאר יד ןיא ןענעז קידנעטשטסבלעז
 ןוא םינבר ליפ ןיירַא םוטנדיי ןשילױוּפ
 -סורסייוו ןוא טנגעג רענליוו ןופ תובישי
 -ידיי רעלַאנאיצַאנ רעד ןיא ךיוא .דנאל
 ןעמונרַאפ ןלוּפ טָאה גנובעלפיוא רעש
 עשיאערבעה יד .טֹרָא עטשרע סָאד
 -ידיי יד רעכַאנ ,"הריפצה,, גנוטייצ-גָאט

 "ןבעל רעזדנוא ןעגנוטיצ עש

 "גנוטייצסקלָאפ, ,?טנעמָאמ,, ,"טנייה,

 -וגא; רעד ןופ) י"דיא, ,("דנוב,, ןופ)

 ןופ רעריפטרָאװ יד ןעוועג ןענעז ,("הד

 -ילאיצָאס ןוא ןזעיגילער ןוא ןלַאנָאיצַאנ
 ךיוא טָאה ןלױּפ .קנַאדעג ןשידיי ןשיטס

 עשיאערבעה עדנטיידַאב ןבעגעגסױרַא
 "ילאנרושז ,רעלעטשטפירש עשידיי ןוא

 ,ןאמשירפ דוד ,ווָאלָאקָאס םוחנ יװ ,ןטס
 ,גרעבנסייוו .מ .י ,שַא םולב ,ץרּפ .ל .י

 ןיא .ערעדנַא ליפ ןוא ,גרעבמָאנ .ד .ה
 ןליוּפ יו םעדכָאנ סרעדנוזַאב) זיא ןליױּפ
 ַא ןעוועג (קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג זיא

 -סקלָאפ עשיאערבעה ןוא עשידיי ןופ ץענ
 ,חובישי ,תורות-דומלת ,ןלושלטימ ,ןלוש
 -ניא-סגנואיצרעד יד .ןראנימעס-רערעל

 ןעגנוטכיר ןופ ןעוועג ןענעז סעיצוטיטס
 ןוא עשיטסינויצ-שידי ,(?תוברת.)
 ,עשיטסינויצ-שיאערבעה ,עשיסקָאדָאטרָא
 עלארטנעצ "א"שיצ! עשיטסישידיי

 ןליופ

 ןשילוּפ
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 "-ילָאּפ ךיוא .(עיצאזינַאגרָא-לוש עשידיי
 ןעועג םוטנדיי עשיליוּפ סָאד זיא שיט
 -רַאּפ יד טריטסיזקע ןכָאה סע .קיטעט
 -יא עלַא טימ עשיטסינויצ (1 :ןעייט
 -זמ,,) ןעגנוריטַאש ןוא ןעגנוגײװצּפָא ער
 ןוא "א, ןטסינויצ ענײמעגלַא ,"יחר

 ןוא עטכער ןויצ ילעוּפ ,תודחאתה ,*ב;
 -עדנַא ןוא ריעצה רמושה ,ץולחה ,עקניל
 -סקלָאפ ,(עשיסקָאדָאטרָא הדוגא ,(ער

 -ונעג ןבָאה עלא ייז .,"דנוב,, ,ײטרַאּפ
 ןשיטילָאּפ ןיא ליײטנַא ןסיורג ַא ןעמ
 ןיא .ןלַאװ-טארטָאטש ןוא םייס ןיא ,ןבעל
 סָאד טָאה גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד
 -רע סָאד ןעמונרַאפ םוטנדיי עשיליוּפ
 ןייק םילוע לָאצ רעד טימ טרָא עטש
 ןופ ןטייצ יד ןיא סרעדנוזאב ,לארשי-ץרא
 עז הילע רעט 8 ןוא רעט4 ,רעט8 רעד
 טָאה םוטנדיי עשיליוּפ סָאד .('הילע;
 -ץדנַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןפאשעג ךיוא
 ןבָאה ןדיי עשיליוּפ ןיהואוו ,רעדנעל ער
 -נַאמסדנַאל ענעדישרַאפ יד ,טצעזַאב ךיז
 "ףשראוו ישנא,;) עקירעמַא ןיא ןטפַאש
 עשילױוּפ ןופ סעיצארעדעפ יד ,(המודכו
 -טלעוו רעד טיב רעדנעל ייר ַא ןיא ןדיי
 ,קרָאי-וינ ןיא עלארטנעצ

 1020 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ יד
 זיא ןליוּפ ןגעק דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ
 םעד רַאפ ּפַאלק רעטסערג רעד ןעוועג

 עשטייד רעלטיה יד .םוטנדיי
 טריפעגכרוד ןבָאה ָאּפַאטסעג ןוא תולייח
 ןענעז ליפ ןדיי ןענאילימ ףיוא תוגירה
 -ינייּפ ןוא ןטייקנארק ךרוד ןעמוקעגמוא
 ,טעטש ענעדישרַאפ ןופ םישורג ןוא ןעגנוק
 ןרָאװעג בורח ןענעז תולהק רעטנזיוט
 -אק עטסקידארומ יד ןעוװעג זיא סָאד
 ןיא ןדיי ןענָאילימ יד ראפ עפָארטסַאט
  ףוס ןיא סָאד רעטייוו ןבעג רימ ,ןלױּפ
 ןברוח,, דנאב ןטשרע םוצ תופסוה יד ןופ
 ןשילױּפ ןופ זא ,טנכער ןעמ .?עּפָאריײא
 ןָאילימ יירד ןעמוקעגמוא ןענעז םוטנדיי
 ןאילימ רעבלאה רעקירעביא רעד ,ןדיי
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 ןפיולטנא ךרוד טעוװועטארעג ךיז טָאה

 100 ףךרעל ןליױּפ ןיא ןארַאפ זיא טציא

 ,ןדיי טנזיוט

 ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןגעוו

 ,ראהסיורק ,שיליוּפ ןיא ןַארַאפ ןענעז

 -שריה ,("וואודישז אירָאטסיה;,) םיובסונ

 ירבד,, סעצערג ןיא שיאערבעה ןיא ;ןרָאה

 סיוואקראה ןוא סרפש טימ "לארשי ימי

 "ילב םידוהיה תורוק,, ץכ ;ןעגנוקרעמַאב

 סעיפארגָאנָאמ ליפ יד ןיא ;"ןילוּפו אט

 תלילכ, יו טעטש עשיליוּפ-שידיי ןגעוו

 תלחנ, ,"קדצה ריע , ,(גרעבמעל) "יפוי

 ןוא (םימלע תיב רעוװעשרַאװ) "םימלוע

 עשירָאטסיה יד ןיא שידיי ןיא ;ערעדנַא

 "יה ןשידיי, ןיא ,"ָאװיי, ןופ ןטפירש

 ;(עשרַאװ ןיא ןענישרעד) ?רעקירָאטס

 ןברוח, עֹז השת-טצרת ןברוח םעד ןגעוו

 ןופ דנאב ןטשרע ףוס תופסוה "עּפָארײא
 , ,עידעּפאלקיצנע רעד

 ,"תובישי,, ,"םינואג. עז אתירבמופ

 -סוּפ., ןעמָאנ ןטימ םיקטופ ,קסופ
 ,םינבר עסיורג יד ןעמ טנכיײצַאב "םיק
 "עו ,תוכלה ןגעוו םירפס ןופ םירבחמ

 םיניד ןוא תוכלה ןיא ןלייטרוא סנעמ
 יד ,ןדיי ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז
 -ןוא ןעמ ."םיקסּפ, ןסייה ןלייטרוא
 "םינושאר םיקסוּפ,, ןשיוצ טדיישרעט
 ןט18 םעד זיב טבעלעג ןבָאה עכלעוו

 ,םינורחא םיקסוּפ, ןוא ,טרעדנוהרָאי
 -גוהרָאי ןט13 ןופ טבעלעג ןֿבָאה עכלעוו
 -נעעזעגנָא יד וצ .רעטייו ןוא טרעד
 יספלא קחצי יבר ןרעהעג םיקסוּפ עטס

 ,(ם"במר) ןומימ ןב השמ יבר .,(ף"יר)
 רבחמ) בקעי יבר ;(ש"אר) רשא ונבר
 ,("יכדרמ,) יכדרמ יבר ,("'םירוט, ןופ
 ףסוי יבר ,(ל"ירהמ) ןילומ בקעי יבר
 יבר ,שךורע ןחלש, ןופ רבחמ) וראק
 רבחמ) דוד יבר ,(א"מר) שילרעסיא השמ

 יבר ,(ך"ש) ןהכ יתבש יבר ,(ז"ט ןופ

 5260 ןיצ ילעופ--אתידבמופ

 "נֲא ןוא (םידגמ ירּפ;) םימואת ףסוי

 ,"םינורחא, רעטרעוװכוו עז -- .ערעד

 ."םינושאר,

 דָאנ (ןויצ ןופ רעטעברַא) ןויצ יִלעֹוּפ
 רעשיטסינויצ - שיטסילאיצָאס ןופ ןעמ

 1907 ןיא טעדנירגעג ,ײטרַאּפ-רעטעברַא
 ַא ןעיוב וצ זיא םָארגארפ ריא ;גַאה ןיא

 לאושייץרא ןיא םייח עלַאנאיצַאנ עשידיי

 ףמַאק ןוא ,םזילאיצָאס ןופ תודוסי ףיוא

 טכער עלַאנאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב רַאפ

 -טּפיוה יד .רעדנעל-תולג יד ןיא ןדיי ראפ

 -ירפ יד ןופ רעריפ ןעוועג ןענעז רעדנירג

 -ראפ עשיטסילאיצַאס-שיטסינויצ עקידרע

 -עדנַא ןוא ןטסילאיצָאט-ןטסינויצ) ןעייט

 -עברַא רעשידיי רעד , ,דנַאלסור ןיא עד

 ןזירק-רעטעברַא ,ךיירטסע ןיא ?רעט

 ,וָאכָארַאב (ערעדנַא ןוא לאושייץרא ןיא
 -ּפַאק ,טחוש ,ןוירוג-ןב ,ןישַאכ ,יבצ ןב
 -טלעו רעד ףיוא .ערעדנַא ןוא יקסנַאל

 ייטראּפ יד טָאה 1920 ןיא ץנערעפנָאק
 "כער, ןוא ?עקניל, ףיוא טלייטעצ ךיז

 + צכלעוו ,"עלארטיינ, ךיוא ןעוועג) ?עט
 יד וצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןענעז
 -טייו יד ןענעז עטכער יד .("עטכער,
 ,גנֹוגעװַאב רעד ןיא טייהרעמ עסיורג

 עטסערג סָאד לאושי-ץרא ןיא ןעמענרַאפ
 ןענעז ייז עתורדתסה, רעד ןיא טרָא
 -ץרא ילעוּפ תגלפמ,, רעד ןופ דוסי רעד
 -טלעװלַא רעד ֹוצ ןרעהעג ייז ."לארשי
 ןוא עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ דעכעל

 -ענראפ ייז עכלעוו ןיא ,ץנעגַא עשידיי

 "ףקניל, יד .ןעגנולעטש עדנריפ ןעמ
 ליטנא סנטצעל ןעמענ ('םפמ;)
 ;ץנעגַא ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןיא
 ןיא םזילאיצָאס רַאפ זיא גנולשטש רעייז
 לארשי-ץרא ןיא סיורא ןבעג ;לארשייץרא
 ןוא "טלעוו עיינ יד,, טאלבנכָאו שידיי ַא
 -אר ליפ ייז ןענעז ןגארפ עלאיצָאס ןיא
 ןגעװ -- "עטכער, יד ןופ רעלאקיד

 ןעגנוריּפורג ןוא ןעגנוטכיר ענעדישראפ
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 -חה,, רעטרעווכוז עז "ןויצ ילעוּפ,, ןופ

 "תיללכה םידבועה תורדתסה,, ,"ץול

 ןעמענ יד ייב ךיוא ןוא ,"ריעצה רמושה,,

 יד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עדנריפ יד ןופ

 .ןעגנוריּפורג-"ןויצ ילעוּפ,

 ןיא בוט - םוי - בלַאה רעשידיי םירופ
 סנגרָאמװצ :רדא שדוח ןופ גָאט ןט4

 -בלַאה רערענעלק ַא זיא רדא ןט15 םעד

 ןגעוו .םירוּפ ןשוש ןעמָאנ ןטימ בוט-םוי
 יד ןָא טיג םירוּפ ןופ גנואײטשנַא רעד

 -לעוו ,רוּפיס ןדנגלָאפ עיצידארט עשידיי

 רפס ןיא ך"נת ןיא ןַארַאפ זיא רעכ

 ןופ ביוהנָא ןופ טייצ רעד ןיא .רתסא

 טרעדנוהרָאי ןטפ ןיא ,שדקמה תיב ןט9

 ,גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ

 -נעל ליפ טשרעהַאב טָאה עיסרעּפ ןעוו

 זיא ,עיזַא רעדָאפ ןוא -לטימ ןופ רעד

 . רעד ןיא שורושחא גינעק-רעשיסרעּפ רעד

 ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא ןשוש טָאטשטּפױה

 ןוא ,טיוטעג ריא ןוא יתשו ןיגינעק רעד

 לדיימ עשידיי סָאד ןיגינעק סלַא ןעמונעג

 שורושחא .יכדרמ ןופ הבורק יד ,רתסא
 שידיי ַא זיא יז זַא ,טסואוועג טשינ טָאה
 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא לדיימ

 רש ןטסכעה ןייז סלַא טכַאמעג שורושחא
 ףיא סעכ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןמה

 םקונ ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא יכדרמ

 "עג טָאה רע ןוא ןדיי עלַא ןיא ןייז וצ

 ןעמ זַא ,ןלעפאב וצ שורושחא ייב טלעופ
 ןוא ןדיי עלַא ןלַאפַאב גָאט ןייא ןיא לָאז
 ,לרוג ןפרָאװעג טָאה ןמה ,ןטױט  ייז
 "נָא ,טגָאז רתסא רפס סָאד יװ ,זיא סָאוװ

 -עג זיא סע ןוא ,"רוּפ,, ןרָאװעג ןפורעג

 ןט14 םעד ןייז לָאז גָאט רעד זַא ,ןלַאפ

 -עג ריואוועג זיא יכדרמ .רדא ןיא גָאט

 טדנעוועג ךיז ןוא ,הריזג רעד ןופ ןרָאװ

 יב. טלעוּפעג טָאה עכלעו ,רתסא וצ

 -עביולרעד יד ןדיי יד ןבעג וצ שורושחא

 "ייז ףיוא רדא ןט14 ןיא ןלַאפוצנָא שינ

 ;ןקידיײטרַאפ וצ ךיז ןוא םיאנוש ערע

 548 םירופ

 טַאהעג ןדיי ןבָאה ןשוש טָאטש רעד ןיא
 ,רדא ןט18 םעד ךיוא שינעביולרעד יד

 + "פיוא ןעמ טָאה ןיז 10 ענייז ןוא ןמה

 -דרמ זיא טרָא סנמה ףיוא ןוא ןעגנָאהעג

 רפס סָאד ,רש רעטסכעה רעד ןרָאװעג יכ

 -גייא ןענעז םעד בילוצ זַא ,טגָאז רתסא

 םעד ,"םירוּפה ימי, יד ןרָאװעג טריפעג

 םעד ןוא טעטש ענעפָא ןיא רדא ןט4

 טעטש עטרעױמעגמורַא ןיא רדא ןט58
 תונתמ ןקיש וצ ןוא ךיז ןעיירפ וצ

 תונתמ ןבעג ןוא ןטייוצ םעד רענייא
 םירוּפ ןופ םיגהנמ יד --- .טײלעמערָא
 רדא ןיא גָאט ןט18 םעד :עדנגלָאפ ןענעז

 טכַאניב ;(רתסא תינעת) תינעת ַא זיא
 -אב ַא טימ רתסא תליגמ יד ןעמ טנעייל

 "רעדניא סנגרָאמוצ .עידָאלעמ ערעדנוז
 תליגמ יד לָאמכָאנ ןעמ טנעייל ירפ
 -ערג '"ןמה, ןטנָאמרעד םייב ,רתסא
 -עװַאד םייב .סרעגערג טימ ןעמ טרעג

 ??םיסנה לע, ןעמ טגָאז ןשטנעב ןוא ןענ
 םיטויּפ ןעמ טגָאז ןענעוואד-תירחש וצ
 ךיז טביוה החמש רקיע רעד .("ץבורק,,)
 ךיז טצעז ןעמ ןעוו .טכַאנרַאפ םירוּפ ןָא
 -לעוו וצ ,הדועס-םירוּפ רעסיורג רעד וצ

 -יירד) ןשַאט-ןמה ןקַאבעג ןרעוו סע רעכ
 ,(ןָאמ טימ טליפעגנָא ךעלכיק עקעציּפש
 טקנירט ןעמ ,ךעלּפערק ןסעגעג ןרעוו סע

 הליגמ ןיא ארמג יד .,ןפנארב ןוא ןייוו

 -ןירטנָא ױזַא ךיז לָאז ןעמ זַא ,טגָאז יז
 -רעטנוא ןענָאק טשינ לָאז ןעמ זַא ןעק

 ךורב, ןוא "ןמה רורא,, ןשיוװצ ןדייש

 וצ ןעמ טקיש הדועס רעד וצ ,"יכדרמ

 -גסע ןופ תונתמ ,"תונמ חלש., עטנַאקַאב
 רַאפ תובדנ ךיוא טלײט ןעמ .גרַאװ

 ףיונוצ ךיז ןעמוק םידיסח .טײלמערָא

 םידיסח ענעעזעגנָא יד ןופ םענייא ייב

 ןיא .ןעמַאװצ חמשמ ךיז זיא ןעמ ןוא

 "זמ יד ןיא סנטסיימ ,טעטש ערענעלק יד

 ןעמוק ןגעלפ ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חר

 -רַאפ/ הדועס רעד וצ רעזייה יד ןיא

 ּפש-םירוּפ, ,סעקסַאמ ןיא "עטלעטש
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 | ענעדישרַאפ ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,"רעל

 "שחא,, ,"ףסֹוי תריכמ,, יו ןליּפש-םירוּפ

 גהנמ רעקיזָאד רעד .ערעדנַא ןוא "שורו

 זיא ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןליּפש-םירוּפ ןופ

 "רעד ןיוש טרעוו ןוא רעטלַא ןַא רעייז

 ד"ס ןירדחנס ארמג רעד ןיא טנָאמ

 רעד ןייז לָאז סָאװ ,"אירופד אתרוושמ

 ןכַאמ ןעמ טגעלפ םירוּפ ןיא זַא ,שטייט

 ןוא רעייפ ַא קידנדניצנָא ,ןעגנולעטשרָאפ

 -"נײרַא ןוא רעייפ םעד רעביא ןעגנירּפש

 ןמה ןופ רוגיפ יד רעייפ ןיא ןפראוו

 -ײטשטנַא רעייז ,ןליּפש-םירוּפ יד ןגעוו

 ןסעיּפ-רעטַאעט ןיא גנולקיװטנַא ןוא גנוא

 ןשידי ןופ עטכישעג , סרעּפיש ןיא עז

 ליפ ןיא -- .לייט עטשרע ,"רעטַאעט

 רעד וצ גהנמ רעד ןעוועג זיא ךעלטעטש

 ַא ןוא בריםירוּפ ַא םירוּפ ףיוא ןלייוו

 -פיוא יד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יבר-םירוּפ

 ןוא ןציוו טימ םלוע םעד ןלייוו וצ עבאג

 ןופ ןוגינ םעד טימ טגָאזעג ,ךעלטרעוו

 עשיאיבר ןופ רעדָא ,ןענרעל-ארמג

 טסייה רדא ןיא גָאט רעט15 רעד .תורות

 גנוזייונָא רעד טיול ןוא ,םירוּפ ןשוש

 ןרעייפ ןעמ ףרַאד רתסא תליגמ ןופ

 ןיא רָאנ רדא ןיא גָאט ןט14 םעד םירוּפ

 -עגמורַא טשינ ןענעז עכלעוו ,טעטש יד

 טרעוװ ןופרעד .רעיומ ןייק טימ טלגניר

 ,טגרעלעגסױרַא הליגמ הנשמ רעד ןיא

 -עגמורַא ןענעז סָאװ ,טעטש יד ןיא זַא

 ןופ טייצ רעד ןופ רעיומ ַא טימ טלגניר

 םירוּפ ןרעייפ ןעמ ףרַאד ,ןונ ןב עשוהי

 גָאט ןט15 םעד הליגמ יד ןענעייל ןוא

 "שייץרא ןופ טָאטשטּפוה יד .רדא ןיא

 -ייא סלַא טנכערַאפ טרעוו ,םילשורי ,לאר

 וצ זיא סע .טעטש עקיזָאד יד ןופ ענ

 ןענעז ,עּפָאריײא ןיא ךיוא זַא ,ןקרעמַאב

 יד טנעייל ןעמ ואוו ,טעטש לייט ןַארַאפ

 ןלױּפ ןיא .םירוּפ ןשוש ןיא ךיוא הליגמ

 יד םירוּפ ןשוש ןיא טנעיילעג ןעמ טָאה

 ,ץילאוונָאװ לטעטש םעניילק ןיא הליגמ

 "יירפ ןופ םיגהנמ יד ןוא םירוּפ ןגעוו ---

 "ימ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז טייקכעל

 םמירופ--ןטק םירוּפ

 יײז ןיא טשינ טנָאז ןעמ
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 טכַאמעגכָאנ סעידָארַאּפ ליפ רעטלַאלט

 ,םיטויּפ ,חסּפ ןופ הדגה יד ,ארמג יד

 -עדנַא ןוא "םירוּפ תכסמ,, יוװ ,תוחילס
 טָאה סעידָארַאּפ עקיזָאד יד ןגעוו .ער
 -גיטש טעברַא עכעלטנירג ַא ןבירשעג
 רעד ןיא ?עידָארַאּפ דנוא םירוּפ,, רעדיינש
 ץנוצ ךיוא יו ,טפירש-טַאנַאמ רעיולסערב

 -רַאפ יד ןגעוו --- ."סוטיר,, ךוב ןייז ןיא
 שידי ןיא עז םיגהנמ:-םירוּפ ענעדיש
 רעד ןיא -- ."ךוב-בוט-םוי סָאד,, סיוש
 גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיו רענרעדַאמ
 עשיטירק-שירָאטסיה לייט ןַארַאפ ןענעז
 "וּפ ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוז תורעשה

 סָאד ןעוו טייצ רעד ןגעוו ךיוא ןוא .םיר
 ןערָאװעג טסַאפרַאפ זיא "רתסא,, רפס
 ,תורעשה רָאנ ץלַא רעבָא ןענעז סָאד
 -נרעלעג יד ןופ טגערפעגּפָא ןרעוװ עכלעוו
 רעד ןופ ןדָאב ןפיוא ןעייטש סָאװ ,עט
 עז .עיצידארט רעזעיגילער רעשידיי

 סָאד, ,סיוש ןופ ךוב עטנָאמרעד סָאד

 -םירוּפ ןופ גנולמַאז ַא --- ."ךוב-בוט-םוי

 רעשידיי, דנאב ןיא ןַארַאפ זיא ןליּפש
 ,1938 ,"ָאוויי,, ןופ *רָאלקלָאפ

 -רוביע ןַא זיא רָאי ַא ןעוו ןֿמק םירופ
 םישדח ייווצ ןַארַאפ ןענעז סע ןוא רָאי
 ןטייווצ ןיא םירוּפ-טפיוה רעד זיא ,רדא
 רעט1ס ןוא רעט14 רעד ןגעקאד ,רדא
 ןפורעגנָא ןרעו רדא ןטשרע ןיא גָאט
 ןעמ .(םירוּפ רעניילק) "ןטק םירופ ,
 יז רָאנ ,הליגמ ייז ןיא טשינ טנעייל

 ;געטירעייפ עבלַאה סלַא טנכערַאפ ןרעוו
 ןונחת ןייק

 ,המודכו

 -פס עשידיי ענעדישרַאפ ןיא טמירופ
 סָאװ ,סמירוּפ ןגעוו טכארבעג ןרעוו םיר

 ענעדישרַאפ ןיא טריפעגנייא טָאה ןעמ
 סעילימאפ עטַאוװירּפ ןיא ךיוא ןוא תולהק

 עכלעוו ןיא ,ןשינעעשעג ןופ קנעדנָא םוצ

 עילימַאפ רעדָא הלהק עדנפערטַאב יד

 -עטארעג ןענעז רעטָאפ-עילימַאפ רעדָא
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 ַאזַא .ראפעג רעסיורג ַא ןופ ןרָאװעג טעוו
 טרופקנארפ-םירוּפ רעד לשמל זיא םירוּפ

 קנעדנָא םוצ רדא ןיא גָאט ןט20 ןיא
 ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,העושי רעד ןופ
 ,1616 רָאי ןיא ןדיי רעטרופקנַארּפ יד
 םעד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז ייז ןעוו
 םירופ ַא .ךלימטעפ ץניוו טנייפ-ןדיי
 "םוי תופסות ןופ םירוּפ,, רעד ךיוא זיא
 םוצ רדא ןופ גָאט ןטשרע ןיא ,"בוט
 -םוי יבר ןופ גנוטער רעד ןופ קנעדנָא
 תופסות ןופ רבחמ ,רעלעה:ןַאמּפיל בוט
 .טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ ןטימ ןיא בוט-םוי
 ןוא ,26 טנַאקַאב ןענעז סמירוּפ עכלעזַא

 "לארשי רצוא , ןיא טנכייצרַאפ ןענעז ייז

 ,"םירוּפ,, טרָאװכוז

 םיטויּפ יד רַאפ גנונעכייצַאב ןומופ
 ןדעי טגניז רעדא טגָאז ןזח רעד עכלעוו
 טגָאז להק רעד ןוא סדעדנוזַאב זרעפ
 גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו .זרעפ םעד ךָאנ
 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ןומזּפ טרָאװ ןופ
 ןיא רוחב והילא יבר .ןעגנוניימ ענעד
 ףיא םוגרת ןיא זַא ,טגנערב "יבשת.,

 רע ןיא) "ןעיו טרָאװ סָאד טרעוו בויא
 ןטימ טצעורעביא (טרעפטנעעגּפָא טָאה
 ןומוּפ טרָאװ סָאד ."םיזפו; טרָאװ
 טױל ."ןרעפטנעּפָא; רעבירעד טסייה
 ןייז סע לָאז סעלרעּפ ןופ גנוניימ רעד
 טוחאק .(ךעלביל) "אמסב,, טרָאװ ןופ
 ,"ןֹומזּפ, טרָאװכוז ,םולשה ךורע ןיא

 ,טרָאװ שיסרעּפ ַא זיא סָאד זַא ,טניימ

 ןדיישעצ הלכ ןוא ןתח ןעװ םירומפ
 סיוא טרעװ סע ןוא םיאנת ךָאנ ךיז

 בר ןופ יז ןופ רעדעי ןעמוקַאב ,ךודיש

 ןענעז יײיז זַא ,שינעגייצ ַא ,"םירוטפ.

 ןענעז ןוא ןטייווצ ןופ רענייא טײרפַאב

 .טײקכעלטראװטנַארַאפ רעדעי ןופ רוטּפ

 ןופ שינעגייצ יד םירוטּפ ךיוא טפור ןעמ

 טגעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא רַאפ בד ַא

 .ןבָאה הנותח געמ רע זַא ,יורפ ןייז

 ."רטפנ, עז הרוטפ
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 ןבעגעגוצ ןענעז סָאװ ,תוליפת םיטויפ
 ןופ תוליפת ענעמונעגנָא יד וצ ןרָאװעג
 ,הנשה שאר ,םיבוט-םימי ףיוא רודיס
 יז ןוא ,םיתבש עכעלרעייפ ,רוּפכ םוי
 עז) םירוזחמ ןיא טכעלטנפערַאפ ןענעז

 "טויּפ, טרָאװ סָאד ,("רוזחמ,, טרָאװכוז
 ןיא ,ךַארּפש רעשיכירג רעד ןופ טמַאטש
 שטײט רעד זיא "סעטעָאּפ, רעכלעוו
 טָאה םיטויּפ ןופ רבחמ רעד :רעטכיד
 לטיט רעקיזָאד רעד ןוא ,"ןטייּפ,, ןסייהעג
 םישרדמ יד ןיא טנָאמרעד ןיוש טרעוו
 ,"יתתנו, קוסּפ ןפיא הבר תלהק)
 (םישרדמ ערעדנַא ןוא ?אנטייּפ ןידח.
 / טייצ רעד ןיא ןיוש זַא ,סיוא טזייוו סע
 ןבעגוצ םינזח לייט ןגעלפ ארמג רעד ןופ
 "רַאפ ענעגייא םיבוט םימי ןענעװַאד םוצ
 ןבָאה יײז עכלעוו ןיא ,םיטויּפ עטסַאפ
 יד ןבָאה ייז ןוא תודגא ןטכָאלפעגנייא
 טיול טנדרָאעגנייא םיטויּפ יד ןופ ןזרעפ
 תלהק שרדמ ןטנָאמרעד ןיא) תיב-ףלא
 אפלא דיבע דכ אנטייפ ןידה, הבר
 רבחמ סָאד זיא סרעדנוזַאב .("ןיתיב
 ןיא ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ םיטויּפ ןייז
 ,ארמג רעד ךָאנ דלַאב טייצ רעד
 "עה יד ואו ,לארשי-ץרא ןיא ןטסיײמַא
 קרַאטש ןרָאװעג זיא ךארּפש עשיאערב
 טייצ עגנַאל ַא ,טנרעלעג ןוא טשרָאפעג
 -ויּפ ןופ רעטרָאפ ,רעקירָאטסיה יד ןבָאה

 -רע רָאג יד ןגעוו טסואוועג טשינ ,םיט
 ַא ,סנטצעל טשרע ןוא ,םינטייּפ עטש
 הזינג רעד ןיא ןעגנוקעדטנַא יד קנַאד
 יבתכ עטלַא ןופ ("הזינג,, עז) ריהאק ןופ
 -סיוא'די-יבתכ רעד קנַאד ַא ךיוא ןוא די
 -רעד ןעמ זיא ,רעדנעל ליפ ןיא גנושרָאפ
 ןבָאה םינטײּפ עטשרע יד וַא ,ןעגנַאג
 -ץרא ןיא טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא טבעלעג
 רעטנַאקַאב זדנוא ,רעטשרע רעד .לארשי
 םותיה יסוי ןב יסוי ןעוועג זיא טנייפ
 הלפת"-הדובע רעד ןופ רבחמ .,ךעלגעמ)

 דלַאב ;('תננוכ התא , רוּפיכ םוי וצ
 ןוא ןטײּפה ייני ןעוועג זיא ךָאנרעד
 -עדנַא רעכַאנ ןוא רילקה רזעלא ךָאנרעד
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 -ץרא ןיא זיולב טשינ ןיוש םינטייּפ ער
 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,לארשי
 טסַאפרַאפ ןבָאה םינטיײיּפ יד ןופ לייט

 -חמ עצנַאג ןליפַא ,םיטויּפ רעטרעדנוה

 -רעייפ ןוא םיבוט םימי עלַא ףיוא םירוז

 -ןַא ןוא ?ייני רוזחמ,, יװו) םיתבש עכעל
 יד םיטויּפ טסַאפרַאפ ןבָאה סע .(ערעד

 בר יװ םיררושמ ןוא םינואג עטסנעזעגנָא
 ,הלוגה רואמ םושרג ונבר ,ןואג הידעס

 יבר ןוא םהרבא יבר ,יולה הדוהי יבר
 ,לוריבג ןבא המלש יבר ,ארזע ןבא השמ

 גנוניימ יד .ערעדנַא ליפ ןוא ם"במר
 אפאר רעשרָאפםיטויּפ ןטמירַאב ןופ
 -נוא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,זיא טרָאּפ
 -רפס יד ןֹופ םיטויּפ יד ןשיווצ דישרעט
 ןקירד עשידרפס יד ;םיזנכשא ןוא םיד
 -לצנייא ןשיווצ גנואיצאב יד סיוא רעמ
 -ַאד ,טייקכעלטעג רעד ןוא שטנעמ םענ
 -סיוא רעד רעמ ןענעז עשיזנכשא יד ןגעק
 יד ,קלָאפ שידיי ןגעוו גרָאז ןופ קורד
 -עדישרַאפ ַא זיא םיטויּפ יד ןופ ךארּפש

 -ַאב ייז ןיא ןרעו לייט ןטסערג ןיא .ענ
 עשיאערבעה ענעפאשעג-ךעלטסניק טצונ
 וליפא לָאמלײט .,ןעמרָאפ ןוא רעטרעוו
 ןבא רעד .קודקד ןופ םיללכ יד ןגעק

 טערט 'ה תלהק ןיא קוסּפ ןפיוא ארזע
 עטכעלשיךארּפש עקיזָאד יד ןגעק סױרַא
 רעד ןופ ,רילק ןופ סרעדנוזַאב ,םיטויּפ
 יד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו טייז רעטייווצ
 -אזגיוב ןוא טרעכיירַאב ןבָאה םינטייפ
 .ךארּפש עשיאערבעה יד טכַאמעג רעמ
 ןענעז סע זַא ,ןעמונעגנָא טרעו סע ---
 יד ןיא םינטייּפ טנזיוט רעביא ןעוועג
 עטסנדישרַאֿפ ןוא ןטייצ ענעדישרַאפ
 "עג ןענעז םיטויּפ עטצעל יד .,רעדנעל
 טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןרָאװעג ןבירש
 -ןאמּפיל בוטיםוי יבר ,ןהכ יתבש יבר)

 -רָאפ עטסנעעזעגנָא יד וצ -- .(רילעה
 "ייה ףלָאװ יבר ןרעהעג םיטויּפ ןופ רעש
 טרָאּפָאּפאר ביײל המלש יבר ,םייהנעד
 סרעדנוזַאב ,!'תודלות,, ענייז ןיא ,ר"יש)
 ןייז ןיא ץנוצ ,אטאצול ,("רילק.  ןגעוו
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 ,"שיזעָאּפ עלַאגָאגַאניס,
 -רָאפ-םיטויּפ רעביא קרעו עדנטײדַאב
 ,(?הדובעה ידומע/) טוהסדנַאל ,(גנוש
 רצוא, .קרעוו ןייז) ןָאסדיװאד לארשי
 עטסקיטכעוו סָאד זיא ?טויּפהו הרישה
 עטסעיינ יד טיג ןוא םיטויּפ ןגעוו קרעוו

 ידארב ,(טיבעג םעד ףיוא ןטאטלוזער

 רעד ייב םילשורי ןיא .ערעדנַא ןוא
 -גירגעג זיא טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה
 וצ ףיוא טוטיטסניא ןַא ןרָאװעג טעד
 -םיטויּפ עצנַאג סָאד ןשרָאפ ןוא ןעלמַאז
 ןוכמ) די יבתכ ענעדישרַאפ ןופ טיבעג
 טרָאװכוז עז -- .(תירבעה הרישה רקחל
 יד ןופ רעטרעווכוז יד ךיוא יוװ ,"רוזחמ,,
 ,"יסוי ןב יסוי, יו םינטייּפ ענלצנייא
 .ערעדנַא ןוא ?רילק,, ,"ייניא

 זיא שא, שיאערבעה ןיא רעייפ
 -רַאפ הדגא ןוא עיגילער רעשידיי רעד

 ןיא הדגא יד .טרָא סיורג א רעייפ טמענ
 ןושארה םדא זַא ,טלייצרעד ד"נ םיחסּפ
 ןביר ךרוד רעייפ סָאד טקעדטנַא טָאה

 ןרעדנַא םעד ןָא םענייא רענייטש ייווצ

 רעייפ ךרוד ןדיי וצ טדערעג טָאה טָאג
 שדקמה תיב ןוא ןכשמ ןיא ,('ד םירבד)
 קידנעטש חבומ ןפיוא טנערבעג טָאה

 סע .(י ארקיו ?דימת שא; .,ועייפ

 לָאמַא ןבָאה ןדיי לייט זַא ,סיוא טזייוו

 ,רעייפ ןופ הרז הדובע רעד וצ טנידעג

 סָאד טרעװרַאפ ב"י םירבד הרות יד ןוא

 רעיפ םעד ךרוד ?רעדניק ןריפכרוד,,

 ,טלייצרעד טרעוװ ז"ט 'ב םיכלמ ןיא ןוא

 ָאי טָאה הדוהי ןופ ךלמ רעד וחא זַא

 ארמג רעד ןיא .ףירעד ןעוועג רבוע

 ןיא זַא ,טגָאעג טרעװ ח"יק םיחסּפ

 ַא "שא לש רש; ַא ןַארַאפ זיא למיה

 ןיא .רעייפ ןפיוא הנוממ זיא סָאװ ,ךאלמ
 זיא הרות יד זַא טגָאזעג טרעוו יז תינעת
 ןַארַאפ ךיוא זיא סָאװ ,ועייפ וצ ןכילגעג
 ןגעו ."תד שא, ב"ל םירבד שמוח ןיא
 ןיא טגָאעג טרעװ טייקכעלטעג רעד
 הלכא שא ךיהלא 'ה יכ,, 'ד םירבד שמוח

 עטשרע סָאד
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 -ַאב טָאג זַא ןיז רעד זיא סָאװ ,"אוה

 -רַאפ רעייפ יו עקידניז יד טפָארטש
 ,"הלדבה, רעטרעוװוכוז עז -- .טעטכינ
 ."ךלומ,, ,"טכיל,

 --1874) בֹאז יכדרמ ,גרע ברעייפ
 רעשיאערבעה ,(עניארקוא ןיא 9
 זיא קרעוו:טפיוה ןייז ;רעלעטשטפירש
 סָאװ ,(ןיהואו) "ןאל,, גנולייצרעד יד

 ןגני א ןופ עידעגארט יד טרעדליש
 ףמַאק ַא רָאפ טמוק סע ןכלעוו ןיא ,יוליע
 -איצידארט עטלצרָאװנײיא יד ןשיווצ
 -יושנא עיירפ יד ןוא ןעגנוביולג עלענ

 -לצה, ןבירשעג ךיוא טָאה רע ;ןעגנוא
 "וװעסּפ ןייז ?'עימקה, ,"ברעב,, ,"םיל

 ןוימד לעב ינפח., זיא םינָאד

 ןיא 1881 ןריובעג) בקעי ,ןַאמכיפ
 -שייץרא ןיא 1912 טניז ,(עיבארעסעב

 -כיד רעשיאערבעה .,(תוקספה טימ) לאר
 ןופ רבחמ ,רעקיטירק-רוטארעטיל .,רעט
 ןופ רָאטקאדער .,רערעל ,רעכיבנרעל
 טרעװ :שידיי ךיוא טביירש .,ןלאנרושז
 -לעטבוס יד ןופ רענייא סלַא טכארטַאב

 "עה רענרעדָאמ רעד ןיא רעקיריל עטס

 :קרעוו ענייז

 "שמש ימי;

 ,גנוטכיד עשיאערב
 ,"תואובב,! ,?םילועבג,

 ןוא "?רפסו ןושל, ,'תודש לע םיללצ,

 -בעמ, :תדלומ, טריגאדער ;ערעדנַא

 ,הפוקתה, יד טייצ עסיוועג ַא ,"תור
 "ָאמ יד טציא ,"ץראה רפס,, ,"חלשה.,

 םירפוסה תדוגא רעד ןופ טפירש-טַאנ

 ןופ רעדיל טצעזרעביא ךיוא .,"םינזאמ,

 .ערעדנַא ןוא ענייה ,עטעג

 ָאזָאליפ ןופ עטכישעג יד עיֿפַאזָאליפ
 -עגנייא ךעלנייועג טרעוו ןדיי ייב עיפ

 ;ך"נת ןופ טײצ רעד (1 ןיא טלייט
 יַאב רעד טימ ,דומלת ןוא ינש תיב (2
 -יטסינעלעה-שידיי רעד ןופ גנוקיטכיזקיר
 :עירדנַאסקעלַא ןיא עיפָאזָאליפ רעש

 טייצ ענרעדָאמ יד (4 ;רעטלַאלטימ (3

 ןיא ןָא הלכשה רעד ןוא ןָאסלדנעמ ןופ

 526 עיפָאזָאליפ---גרעברעייפ

 טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה רעט2 רעד

 יד ןיא -- .טייצ רעקיטציא רעד זיב

 רעטרע לייט ןיא ןרעוו ך"נת ןופ םירפס

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ייר ַא טלדנַאהַאב

 טלדנַאהַאב ױזַא .עיפָאזָאליפ רעזעיגילער

 "שה, ןופ םעלבָארפ סָאד בויא רפס סָאד

 ,"ול בוטו עשר ול ערו קידצ,, ןוא ?החג

 ןופ לרוג םעד טימ ןָא טריפ טָאג יצ

 עטוג זַא ,רימ ןעעז סָאװרַאפ ןוא שטנעמ
 ןוא ןבעל ןיא ןדייל טפָא ןבָאה ןשטנעמ

 .טוג ןבעל ןיא טייג ןשטנעמ עטכעלש

 -ַאב ךיוא טרעוװו םעלבָארּפ עבלעז סָאד

 ב"י הימרי .,קוקבח רפס ןיא טלדנַאה

 ,םילהת ,'החלצ םיעשר ךרד עודמ,,)
 -ידצ שי) 'ח תלהק ןיא סרעדנוזַאב ןוא
 שרה השעמכ םהילא עיגמ רשא םיק

 ך"נת ןיא טמוק ןײמעגלַא ןיא .,'םיע
 רעד זַא ,גנונימ יד קורדסיוא םוצ
 עמייהעג יד ןייגרעד טשינ ןָאק שטנעמ
 עכלעוו ,טייקכעלטעג רעד ןופ ןגעוו
 -פיוא טשינ ןשטנעמ םעד ראפ ןביילב
 קורדסוא רעטסכעה רעד .טרעלקעג
 יד ןיא בויא רפס ןיא ןַארַאפ זיא ןופרעד

 טגערפ טָאג ואוו ,א"מ--ח"ל ךעלטיּפַאק

 ןראפרעד ןיוש רע טָאה יצ ,שטנעמ םעד
 -טנַא יד ,רוטאנ רעד ןופ תודוס עלַא
 ןוא למיה םעד ,דרע רעד ןופ גנואייטש
 סָאד ,טכיל סָאד ,ןשינעמייהעג ענייז
 ןוופ ןבעל עטנדרָאעגנייא-גיסעמקעווצ
 זַא ,ןשינעפעשַאב עקידנעבעל ענעדישרַאפ

 זיא סָאװ סָאד ןייגרעד ךיוא ליו רע

 ?טייקכעלטעג יד ,רוטַאנ רעד ןופ רעכעה
 סָאװ ,רפס ןקיזָאד ןיא ,תלהק ןיא --
 גנואײטשנַא ןייז ןופ טייצ רעד ןגעוו
 ןוא ,ןעגנוניימ ליפ ױזַא ןַארַאפ ןענעז
 -ָאליפ רעד ןופ קורדסיוא רעד זיא סָאװ
 .טנלע רעד ןופ ,םזימיסעּפ ןופ עיּפָאז
 ןופ טייקגיזָאלסגונעפָאה ןוא טייק
 "גיז ןוא ,ץנעטסיזקע רעכעלשטנעמ רעד
 ןעגנואימַאב- סנשטנעמ ןופ טיײקיזָאל

 רעד ןגעװ קנַאדעג רעבלעז רעד טרעוו
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 ןייגרעד וצ שטנעמ ןופ טייקכעלגעמנוא
 רעד ,טייקכעלטעג רעד ןופ תודוס יד
 ףוס םוצ טקירדעגסיוא ,"םזיציטסאנגא,
 םכחה רמאי םא םגו, :'ח לטיּפַאק ןופ
 -עטסיס רעמ -- ."אצמל לכוי אל תעדל
 -עג עיפָאזָאליפ רימ ןעניפעג שיטַאמ
 -כיר ענעדישראפ ןיא טלקיווטנא ןעקנאד

 ןופ טייצ רעד ןיא םוטנדיי ןיא ןעגנוט
 ןבָאה טייז ןייא ןופ .שדקמה תיב ןט2
 ןיא עלוש עשיטסינעלעה:שידיי יד רימ
 ןטסערג ריא ןוא (ןטּפיגע) עירדנַאסקעלַא

 ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןָאליפ רעקנעד
 רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא קרַאטש
 -גוזַאב ןוא ,עיפָאזָאליפ רעשיכירג טלַא

 -ָאטאלּפ-ַאענ םעד ןוא ָאטַאלּפ ןופ סרעד

 ןעניטעג ןָאליפ ןופ קרעװ יד ןיא .םזינ
 ןרעלקרעד ןופ ןוואורּפ עטשרע יד רימ
 עיגילער רעשידי רעד ןופ תודוסי יד

 רעד ןופ סערעל יד טיול ך"נת םעד ןוא

 ןרעװ ייז ןיא .עיפָאזָאליפ רעשיכירג

 עטנַאקַאב עלא שיטַאמעטסיס טלדנַאהַאב
 -סיזקע יד יו ןעמעלבָארּפ עשיּפָאזָאליפ

 ריא ןוא המשנ ןופ ןזעוו ,טָאג ןופ ץנעט
 גנואייטשנַא יד ,טייקכעלברעטשמוא
 ןופ ןכאז עקידתוימשג ןוא עכעלדנע ןופ

 -כעלטעג ןקיטסייג ןוא ןכעלדנעמוא םעד
 -ָאל,, ןופ גנוריפנייא יד ןוא ,ןזעוו-טייק

 "דנעמוא ןשיווצ רעלטימרַאפ םעד ,"סָאג

 ןוא ןקיטסייג םעד ,ןכעלדנע ןוא ןכעל

 -רעווכוז יד םעד ןגעוו עז) ןלעירעטַאמ

 ןופ .("ןָאליפ,; ןוא ?םזינעלעה ,, רעט
 -עד זַא ,רעכיז ןיא טייז רעטייווצ רעד
 תיב ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא ,טלָאמ

 רַאפ טרעדנוהרָאי 2 עטשרע יד ןיא ,ינש
 -עכערטייצ רעכעלנייועג רעד ךָאנ ןוא
 -ידיי ןעוועג לארשי-ץרא ןיא ןענעז ,גנונ
 ערעייז םגה ,רעקנעד עשיפָאזָאליפ עש
 רעד .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז קרעוו
 ןיא) טסויואלפ רעקירָאטסיה רעשידיי
 (טרעדנוהרָאי ןט1 ןופ טפלעה רעט2 רעד
 "םידוהיה תוינומדק, םירפס ענייז ןיא
 טביירש רע ןעוו ,?םידוהיה תמחלמ ,, ןוא
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 "ורּפ ,םיקודצ יד תותכ עשידיי יד ןגעוו

 רָאפ יז רע טלעטש ,םייסיא ןוא םיש
 שטָאכ ןוא ,תוטיש עשיפָאזָאליפ סלַא
 רָאנ טָאה סויואלפ זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ
 ןייז ריבסמ רעסעב םורַא ױזַא טלָאװעג

 רַאפ תותיכ עקיזָאד יד ןופ ןזעוו סָאד
 רעבָא זיא ,טלעוו רעשימיור-שיכירג רעד
 זיא סעשיּפָאזָאליפ סָאװטע זַא ,רעכיז
 ןופ ךיוא ,תותיכ עקיזָאד יד ןיא ןעוועג
 ןגעו 'ב קרּפ ,הגיגח ןיא הנשמ רעד
 ןוא "תישארב השעמ,, ,"הבכרמ השעמ,,

 ,הלעמל המ, ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו
 עשיפָאזָאליפ זַא ,ןעז וצ זיא "הטמל המ
 -עטניארַאפ טלָאמעד ןבָאה ןעמעלבָארּפ

 -שייץרא ןיא םימכח עשידיי יד טריסער
 -עלטע ךיוא טרעוו ארמג רעד ןיא .לאר
 -ָאליפ , טרָאװ סָאד טנָאמרעד לָאמ עכ

 -וסוליפ ,ז"טק תבש .,"אפוסוליפ,,) ?ףָאז

 -- א(ערעדנַא ןוא ך"נ הרז הדובע ,ןיפ
 יד ןעוװעג זיא רעטלאלטימ ןופ טייצ יד

 "ער רעשידיי רעד ןופ עכָאּפע ענעדלָאג
 -עג זיא עכלעוו ,עיפָאזָאליפ רעזעיגיל

 -גייא םעד רעטנוא ןײמעגלַא ןיא ןענַאטש

 -יפָאזָאליפ עשיכירג-טלַא 2 יד ןופ סולפ
 -לפא) לטָאטסירַא ןוא אטאלּפ ןלוש עש

 רעד ןיא טעברַאַאב ,(וטסירא ןוא ןוט
 -געד עשיבַארַא יד ןופ עיצַאטערּפרעטניא
 -לטימ ןרעטעּפש ןוא ןקידרעירפ ןיא רעק

 -לאלטימ עשידי עטשרע יד .רעטלַא
 טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה ןפָאזָאליפ-רעט
 גנולטימראפ רעד ךרוד סערעל עקיזָאד יד
 -ָאק ןוא ןגנוצעזרעביא עשיבארא יד ןופ
 יבר ןעוועג זיא רעטשרע רעד .ןרַאטנעמ
 ןסייו םיא ןופ רעבָא ,ץַאמאקַאמלַא דוד
 רעטסדנטיײדַאב רעד קינייו רעייז רימ
 ןיא ןפָאזָאליפ עשידי עטשרע יד ןופ
 ןואג הידעס בר ןעוועג זיא רעטלַאלטימ

 תונומא; רפס ןייז ןיא טָאה רעכלעוו
 רַאפ ןטנעמַאדנופ יד טגיילעג ?תועדו
 ,עיפָאזָאליפ רעזעיגילער רעשידיי רעד
 "יצמ ןופ ןעמעלבָארּפ יד קידנעלדנַאהַאב
 תודחא ,(טָאג ןופ ץנעטסיזקע) םשה תוא
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 שי םלועה שודה ,(םזיאעטָאנָאמ) םשה
 ןרָאװעג ןפַאשַאב ןיא טלעװ יד) ןיאמ
 שפנה תראשה ,(טשינרָאג ןופ טָאג ךרוד
 סָאד ,(המשנ ןופ טייקכעלברעטשמוא)
 טָאג) הריחב ןוא העידי ןופ םעלבָארּפ
 שטנעמ רעד זיא ךָאד ןוא ,ץלַא טסייוו

 ןָאט לָאז רע סָאװ ןלייוועצסיוא יירפ

 ךָאנ .("ןואג הידעס,/ עז) ערעדנַא ןוא
 -לַא ןיא זיא רעכלעוו ,ןואג הידעס בר
 -נײא םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןיימעג
 ,עלוש-לטָאטסירַא רעד ןופ סולפ

 ןפָאזָאליפ עשידיי ערעדנַא ליפ ןעמוקעג
 ןופ רבחמ ,הדוקּפ ןבא  ייחב ונבר יוװ
 דוד ןבא םהרבא יבר ,"תובבלה תובוח;

 ןופ רבחמ (רעטשרע רעד ד"באר)
 לוריבג ןב המלש יבר ,"המר הנומא;
 יבר ,('תוכלמ רתכ, ,"םייח רוקמ;;)
 סע ןכלעװ ןיא ,"ירזוכה,,) יולה הדוהי

 ,עויטיאוטניא יד קורדסיוא םוצ טמוק

 -ָאליפ - יטנַא ןוא עשיטסילַאנָאיצאר-יטנַא
 (ןעקנעד ןשידיי ןופ גנולעטש עשיפָאז
 -יידַאב רעד ןוא ,ארזע ןבא םהרבא יבר
 ,ןומימ ןב השמ יבר עלַא ייז ןופ רעטסנט

 רפס ,"םיכובנ הרומ,, ןייז ןיא ,ם"במר
 הנומש, ,('הרות הנשמ, ןיא) עדמה
 -נאהּפָא ערענעלק ערעדנַא ןוא ?םיקרּפ
 -כעלנעזרעּפ עשידיי עקיזָאד יד .,ןעגנולד
 -ָארּפ-טנורג יד טלדנַאהַאב ןבָאה ןטייק
 ,עיפָאזָאליפ רעזעיגילער רעד ןופ ןעמעלב
 רעד ןופ ןטובירטא ןוא ןזעו סָאד יװ
 העידי ,שפנה תראשה  טייקכעלטעג
 ,טייקטסיירד סיורג טימ ,ןפָא ,הריחבו
 -עדנַא ךרוד ןרָאװעג טכארטַאב זיא סָאד
 -ּפָא סלַא רעריפ עזעיגילער עשידיי ער
 יגעװ ןזעיגילער ןשידיי ןייר ןופ גנוכייוו
 ףמַאק רעד .תוסרוקיּפַא ןוא הריפכ סלַא
 טייצ רעד ןיא ןיוש ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ןוא ם"במר ןופ
 עכלעזַא זַא ,יױװַא ,טיוט סמ"במר ןכָאנ
 תרדא ןב המלש יבר יו ןטייקכעלנעזרעּפ
 -נַא ןוא (ש"אר) רשא ונבר ,(א"בשר)
 סָאד ןצענערגַאב ןסייהעג ןבָאה ,ערעד

 עיפָאזָאליפ

 . ןענעז
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 טּפױהרעביא ןוא  עיפָאזָאליפ ןענרעל
 ףמָאק טּפױה רעד .תומכח עכעלטלעוו
 סע ואוו ,עינַאּפש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 ייר ַא ןזיווַאב ךיז רעטעּפש ךיוא ןבָאה
 -לעוו ןופ ,ןפָאזָאליפ עשידיי ענעעזעגנָא
 ןעוװעג ןענעז עטסנעעזעגנָא יד עכ
 ןוא ("םשה תומחלמ,,) ןושרג ןב יול יבר
 רָאג .(" 'ה רוא,) שקשרק יאדסח יבר
 ןשיוװצ ףמַאק רעד ןרָאװעג זיא קרַאטש

 -ייא טָאה עכלעוו ,הלבק ןוא עיפָאזָאליפ
 עסיוועג ןעמונעגרעביא ךיוא ךעלטנעג
 -עלטעג רעד ןגעוו סערעל עשיּפָאזָאליפ
 ןופ טייצ רעד ןיא .טייקכעלדנעמוא רעכ
 -ייצַאב עיפָאזָאליפ יד זיא רעטלַאלטימ
 ןטסיימא ,שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טנכ
 יד ןוא (גנושרָאפ) "הריקח.  ןעמָאנ ןטימ
 -קוח ןסייהעג ןבָאה ןפָאזָאליפ עזעיגילער
 -ָאזָאליפ ענרעדָאמ עשידיי יד -- .םיר

 ןופ טייצ רעד טימ ןָא ךיז טביוה עיפ
 יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאסלדנעמ השמ
 רעשידיי ןופ טייקכעלנעזרעּפ עדנריפנָא
 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא גנורעלקפיוא
 טלָאװ ךעלטנגייא .טרעדנוהרָאי ןט8
 -ירפ ךָאנ טייצ יד ןבױהנָא טנָאקעג ןעמ
 טימ רעד ןיא) אזָאניּפש ךורב טימ ,רע
 וליפַא רשפא ןוא (טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ
 -ָאקַא לאירוא טימ רעירפ ךָאנ סָאװטע
 -ידיי עשינעילַאטיא יד ןופ לייט ןוא עטס
 ןייז ןוא לאנברבא הדוהי) רעקנעד עש
 יד הירא הדוהי ,עביל רעֶביא גָאלאיד
 ןָאק ןעמ רעבָא .(ערעדנַא ןוא אנידומ
 -יידַאב עסיורג ַא ןבָאה ייז םגה זַא ,ןגָאז
 ןופ עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא גנוט
 ןוא רעקיצניו לאנברבא) עיפָאזָאיפ

 ןבָאה ייז םגה ןוא ,(רעמ ליפ אזָאניּפש

 ןעגנואיושנַא ערעײז ךס ַא טּפעשעג
 אזאניפש) עיּפָאזָאליפ רעשידיי רעד ןופ
 ןרעהעג ,(שקשרק ןוא הלבק ,ם"במר ןופ
 -גיאאב ןבָאה עכלעוו ,יד וצ טשינ ייז
 ,עיפָאזָאליפ עשידיילעיצעּפס יד טסולפ
 רעשידיי-ךעלרעניא רעד ןיא ןעקנעד סָאד
 ענרעדָאמ יד ןופ רעטשרע רעד ,טלעוו
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 ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,רעקנעד עשידיי

 טסולפנייאאב ןבָאה ןוא םוטנדיי ןיא

 -עג זיא ןעקנעד עשיפָאזָאליפ-שידיי סָאד
 ןיא טָאה רעכלעוו ,ןָאסלדנעמ השמ ןעוו

 עטלַא סָאד ןעמונעגפיוא "םילשורי , ןייז
 גנוכיילגסיוא ןַא ןעניפעג ןגעוו םעלבָארּפ

 ןייז ךיוא .עיגילער ןוא עיפָאזָאליפ ןשיווצ
 -עג טָאה שפנה תראשה רעביא "ןָאדעפ,

 עטשרע יד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאה
 -טסע ,דנַאלשטיײיד ןיא םיליכשמ עשידיי

 ןָאק ןָאסלדנעמ ןבעל .ןליוּפ ןוא ךייר
 -ַאב רעקנעד ןשידיי ןדנטיידַאב סעלא ןעמ
 "הרומה תעבג,) ןומימ המלש ןטכארט

 -לעוו ,(ערעדנַא ןוא םיכובנ הרומ ןפיוא

 -ןטיידַאב רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכ
 ןשיפָאזָאליפ סטנַאק ןופ רעקיטירק רעד

 ןיא ןעװעג זיא שידיי רעמ .םזיציטירק
 ןמחנ ןעגנולדנַאהּפָא עשיפָאזָאליפ ענייז

 -לעוו ,'ןמזה יכובנ הרומ,) לַאמכארק
 -ָאליפ יד ןדנעװנָא טװאורּפעג טָאה רעכ
 ןייז ןוא לעגעה ןופ קיטקעלאיד עשיפָאז

 -גדיי ןופ גנוסַאפיוא רעד ןיא ?איצרעט,,
 יד וצ .עטכישעג רעשידיי רעד ןוא םוט
 -געד ןוא רעשרָאפ-םוטנדיי עטסדנטיידַאב
 ןעהָאק ןַאמרעה רעכיז טרעהעג רעק
 ךיוא טא סיורג ַא טמענראפ רעכלעוו
 וצ .עיפָאזָאליפ רענײמעגלַא רעד ןיא
 -רַאפ סָאװ ,רעקנעד עשידיי עסיורג יד
 רענײמעגלַא רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענ
 ירנַא ןרעהעג עיּפָאזָאליפ רענרעדָאמ
 "וה ,רעדנַאסקעלַא ,ןאסרעיימ .,ןָאסגרעב
 -ָאלָאנעמָאנעפ,, רעד ןופ רעדנירג) לרעס

 רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא -- .("עיג

 ענלצנייא עריא ןוא עיּפָאזָאליּפ רעשידיי

 "עג ןענעז ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא ןכָאּפע
 -נַאהּפָא ןוא קרעוװו ליפ ןרָאװעג ןבירש

 ןַארַאפ ןענעז שיאערבעה ןיא .ןעגנולד
 -לות, ןוא דלעפנרעב ןופ ?םיהלא תעד ,
 -יינ דוד ןופ "לארשיב היפוסוליפה תוד
 -כוז ערעדנוזאב יד ךיוא עז -- .קרַאמ
 -םעלברעטשמוא , ,"םזיאעטא, רעטרעוו
 "םזיפרָאמָאפארטנַא, ,"המשנ ןופ טייק

 262 ןָאליפ

 ,"הריחבו העידי, ,''םזינעלעה ,, "טָאג,

 -נעד עשידיי יד ןופ ןעמענ יד ךיוא יו

 ,"ןָאסלעדנעמ,, ,"ןומימ ןב השמ,) רעק

 ,?לַאמכָארק,, ,'ןָאליפ,, ,"הידעס;,

 -ַאב עירדנַאטקעלַא ןופ ןָאליפ
 -רעטלַא ןיא ףָאזָאליפ רעשידיי רעטמיר
 ןיא ,עירדנַאסקעלַא ןיא טבעלעג ,םוט
 רעד ןופ טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא ,ןטּפיגע
 גנאל טשינ ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 ןעוו ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח ןראפ
 זיא רע ןעוו ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 ןסייו רימ .טשינ רימ ןסייוו ןברָאטשעג

 -עלנייוועג רעד ןופ 40 רָאי ןיא זַא ,רָאנ
 "נָא ןַא ןעוועג רע זיא גנונעכערטייצ רעכ
 ןדיי יד ייב טייקכעלנעזרעּפ ענעעזעג

 טקישעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןטּפיגע ןיא

 רעסייק םוצ םיור ןייק עיצַאגעלעד ַא ןיא
 ןגעק ןייז וצ לדתשמ ךיז אלָאגילאק סויַאק

 ןכלעוו) ןָאליפ --- .ייז ףיוא תופידר יד

 -רָאי ןט16 ןיא ,םימודאה ןמ הירזע יבר

 רואמ,, קרעוװ ןייז ןיא ןָא טפור ,טרעדנוה
 ןיא ("ינורדנסכלאה הידידי, ,"םיניע

 רעשידי רעטסדנטיײדַאב רעד ןעוועג
 -ָאליפ ןייז ןיא ,תורוד עלַא ןופ רעקנעד

 -גוא ןענאטשעג רע זיא הטיש רעשיפָאז
 -יפ ןשיכירג-טלַא ןופ סולפנייא םעד רעט
 ןעגנואיושנא ענייז ןוא ָאטאלּפ ףָאזָאל

 רעד ןופ ךיוא יו ,"ןעיידיא,, יד רעביא
 רעקיאָאטס יד ןופ עלוש רעשיפָאזָאליפ
 ןשיטע ןגעװ ןעגנואיושנַא עריא ןוא
 רעכעלרעניא ןייז ןשטנעמ ןופ ןבעל
 ףיוא טכַא ןייק ןגייל טשינ ,טייהיירפ
 ךיז טָאה ןָאליפ .רעטיג עכעלרעסיוא
 ןוא םוטנדיי סָאד ןרעלקרעד וצ טימאב
 תווצמ יד ןוא ך"נת םעד טּפיוהרעביא |

 "יפ עקיוָאד יד ןופ טסייג ןיא הרותה

 -וּפיס יד טָאה רע .תוטיש עשיּפָאזָאל .
 טרעלקרעד תווצמ יד ןוא ך"נת ןופ םיר |

 יד ןופ ןעמונעגרעביא סָאה !

 ךיז ןיא ןטלַאהטנַא ייז זַא .,שירָאגעלַא
 רע .סערעל עשיפָאזָאליפ יד ןופ ןלָאבמיס

 רעקיאָאטס
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 ןכעלטעג ,!סאגָאל, ןופ ףירגַאב םעד
 ןופ עיצאנאמע יד זיא סָאװ ,?טרָאװ
 -טימרעפ רעד זיא ןוא טייקכעלטעג רעד
 "כעלטעג רעכעלדנעמוא רעד ןשיווצ רעל
 טוואורּפעג טָאה ןוא ,טלעוו רעד ןוא טייק
 רעד ןיא ןצנאלפנייא עיײדיא-סָאגַאל יד
 ןעוועג זיא ןָאליפ .םוטנדיי ןופ ערעל
 -עגסױרַא ףרַאש זיא ןוא זעיגילער ףיט
 -רַאפ ,עטריזינעלעה ענעי ןגעק ןטערט
 -עגקעװַא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עטריזיכירג
 -עג זיא רע .עיגילער עשידיי יד ןפרָאװ
 -סיוא רעטסלבָאנ ןוא רעטסכעה רעד ןעוו
 ;םזינעלעה ןשידיי ןוויטיזָאּפ ןופ קורד
 ןַא ןעניפעג טוואורפעג טָאה רעכלעוו
 -ָאליפ רעשיכירג רעד ןשיווצ ךיילגסיוא
 ןוא טייז ןייא ןופ רוטארעטיל ןוא עיּפָאז
 ,טייז רעטייוצ רעד ןופ םוטנדיי םעד
 רעשידיי רעד ףיוא ןָאליפ ןופ העּפשה יד
 ןעװעג טשינ ,סיוא טזייװ ,זיא טלעוו
 עג ןיא ןופרעד הביס יד .עסיורג ןייק
 ענייז ןבירשעג טָאה ןָאליפ סָאװ ,ןעוו
 ךַארּפש עקיזָאד יד ןוא ,שיכירג ןיא קרעוו
 -ידיי יד דמערפ ןײמעגלַא ןיא ןעוועג זיא
 יר ַא ןוא לארשייץרא ןיא ןסַאמ עש
 ןענעז ןגעוטסעדנופ .רעדנעל ערעדנַא
 -תאיושנַא ןָאליפ זַא ,ןעגנוניימ ןַארַאפ
 -ץרא ןייק ךיוא ןעגנורדעגניירַא ןענעז ןעג
 -ּפָא רעייז ןעניפעג ןָאק ןעמ ןוא לארשי

 יד) םוגרת ןוא םישרדמ לייט ןיא גנַאלק !
 -נוא ןייז לָאז םוגרת ןופ ? 'הד ארמימ;
 ןייז .(?סָאגאל ,, ןופ סולפנייא םעד רעט
 ןדיי עשיטסינעלעה יד ןשיװצ סולפנייא
 -ַאב יד .סיורג רעייז ןעוועג רעכיז זיא
 ךעלנייועגמוא זיא  ןָאליּפ ןופ גנוטייד
 -לַא רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ סיורג
 ןופ סרעדנוזאב ןוא עיפָאזָאליפ רעניימעג
 ,רעקיטערָאעט עכעלטסירק עטשרע יד
 ןעמענוצסורַא טימאב ךיז ןבָאה עכלעוו
 ייֵז ןצונוצסיוא ןוא ןעקנאדעג סנָאליפ
 -גוזַאב) םוטנטסירק סָאד ןדנירגַאב רַאפ
 טָאה ןָאליּפ םגה ,('סאנאל, םעד סרעד
 -ימ -- .טַאהעג טינ תוכייש ןייק טימרעד

 2604 רזעלא ןב סחניפ

 ךס ַא (שיכירג ןיא) ןבירשעג סָאה ןָאל
 ,תוצמ יד רעביא) שמוח ףיוא ,קרעוו
 ונבר חשמ ןופ ןבעל ,םהרבא ןופ ןבעל
 רעכעלטעג רעד רעביא ,(ערעדנַא ןוא
 ןויטאלפמעטנָאק םעד רעביא ,החגשה
 רעד ןופ טייקיבייא רעד רעביא ,ןבעל
 -יירפ רעכעלרעניא רעד רעביא ,טלעוו
 רעטנָאמרעד ןייז רעביא ,קידצ ןופ טייה
 טלַאהטנַא) םיור ןייק עיסימ-עיצַאגעלעד
 -נא ןוא (תועידי עשירָאטסיה עקיטכיוו
 טצעזרעביא ןענעז ייז ןופ לייט .ערעד
 ךרוד סנטצעל) שיאערבעה ןיא ןרָאװעג
 ןייז ןיא .(עשראוו ןופ ןייטש םחנמ .רד
 "קידצ ןופ טייהיירפ יד רעביא, קרעװ
 ןעניפעג ?ןבעל ןויטאלּפמעטנָאק,, ןוא
 -םייסיא רעד ןגעוו תועידי עקיטכיוו רימ
 ןבירשעג ןענעז ןָאליפ ןגעװ -- עטקעס
 ,שטייד ןיא רעכיב ליפ רעייז ןרָאװעג
 -כעלריפסיוא סָאד .שיזיוצנארפ ,שילגנע
 ןָאליפ רעביא שיאערבעה ןיא קרעװ עטס
 -ןסכלָאה ןוליפ,, ןייטש םחנמ .רד זיא
 -וסוליפה ותנשמו וירפסו רפוסה  ,ינורד
 -רעווכוז עז -- .ז"צרת עשראוו ,"תיפ
 -קעלַא; ,"עיראגעלא, ,"םייסיא; רעט
 ,ףטּפיגע; ,,םזינעלעה, ,"עירדנַאס
 ,?עיפָאזָאליפ ,;

 -עג זיא סחניּפ רזעלא ןב טחהניּפ
 -רעד א"כ רבדמב שמוח רעד יװ ,ןעוו
 ןרהא ןופ ןוז ,רזעלא ןופ ןוז רעד ,טלייצ
 זַא ,טרָאד טלייצרעד שמוח רעד ,ןהכה
 -עילימאפ רעד רַאפ רעפייא סיורג ןופ
 טָאה ןדיי יד ןופ טייקנייר-ןטיז ןוא
 טבש ןופ אישנ םעד טיוטעג סחניּפ
 תב יבזכ יורפ-ןידמ יד ןוא ירמז ןועמש
 טבעלעג ךעלטנעפע ןבָאה עכלעוו ,רוצ
 הדובע רעד וצ טנידעג ןוא ךעלטכעלשעג
 ,טגָאז טרָאד שמוח רעד .רועּפ לעב הרז
 ענייז ןוא םיא טָאג טָאה םעד בילוצ זַא
 עשוהי ןיא .הנוחכ יד ןבעגעג רעדניק
 טלייצרעד טרעװ 'כ םיטפוש ןוא ב"כ
 טרעוװו הדגא רעד ןיא .סחניּפ ןהכ ןגעוו
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 ןופ לָאבמיס רעד סלַא טכַארטַאב סחניּפ

 טרָאװ סָאד טגנערב ארמג יד ןוא ,תואנק
 סָאװ םיעובצ יד ןגעוו ךלמה יאני ןֹופ

 "סחניּפכ רכש ןישקבמו, ירמז יוװ ןעוט
 ןלאוק:הדגא ליײט ןיא .(ב"כ הטוס)
 ןעוועג זיא סחניּפ זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו
 םוגרת ,ז"מ רזעילא יקרּפ) איבנה והילא

 ,(ה"כ רבדמב ימלשורי

 ןופ רוד ןט4 ןיא אנת ריאי ןב סחניּפ
 -רךָאי ןט2 ןופ טפלעה רעט2) םיאנת יד

 הדוהי יבר ןופ טייצ רעד ןיא ,(טרעדנוה
 םעדייא ;הנשמ רעד ןופ רדסמ אישנה
 רעד ןיא .יאחוי ןב ןועמש יבר אנת ןופ

 ,םיסינ םיא ןגעוו טלייצרעד ןרעוו ארמג

 רע יװ טלייצרעד טרעוװ יז ןילוח ןיא
 טלעג ןעלמאז ןעגנַאגעג לָאמנייא זיא
 ןעמוקעג זיא רע ןוא םייובש ןוידּפ רַאפ

 םיא רַאפ ךיז ךייט רעד טָאה ,ךייט ַא וצ
 זַא ,טלייצרעד טרעוװו טרָאד ,ןטלָאּפשעג

 הנהנ טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה רע
 ,טיורב ןסע ןוא שטנעמ ןייק ןופ ןייז
 לזייא ןייז ןגעוו .סנייז טשינ זיא סָאװ
 טרעו (?ריאי וב סחניּפ יברד רומח
 -עג טשינ טָאה סע זַא ,טלייצרעד טרָאד

 ןעמ ןכלעװ ןופ האובת ןופ ןסע טלָאװ
 ןופ .רשעמו המורת ןעמונעג טשינ טָאה

 אתיירב עטנַאקַאב יד ןַארַאפ זיא םיא
 תוינשמ לייט ןיא ןוא ,'כ הרז הדובע)
 וצ טגנערב הרות זַא ,(הטוס ףוס םוצ
 וצ תוזירז ,תוזירז וצ תוריהז .תוריהז
 וצ תושירּפ ,תושירּפ וצ תויקנ ,תויקנ
 תארי ךָאנרעד .הונע וצ הרהט ,הרהט

 עטסכעה סָאד ןוא ,שדוקה החור .,אטח

 סחניּפ יבר זַא ,סיוא טזייו סע .תודיסח

 עשיטסימ יד וצ טרעהעג טָאה ריאי ןב

 . ןבילבעג ןענעז סָאװ ,םוטנדיי ןיא ןזיירק

 ,םייסיא יד ןופ ןטייצ ענעי ןיא

 ןופ חרזמ-ןופצ ןיא דנַאל דנַאלניפ
 ,רעניואוונייא ןָאילימ 5 ךרעל ,עּפָאריײא

 עכלעוו ןופ ,ןדיי 8,000 ךרעל ייז ןשיווצ

 206 רעקסניפ--ריאי ןב סחניפ

 רעד ןיא טניואו לייט רעטסערג רעד
 -עז ןײמעגלַא ןיא .גראביוו טָאטשטּפױה

 -ענערגַאב ןעוועג טשינ דנַאלניפ ןיא ןענ
 תופידר טינ ךיוא ןוא ,ןדיי ףיוא ןעגנוצ

 טרָאד רעבָא זיא סע ;1945 -- 1941 ןיא

 ,הטיחש ףיוא טָאברַאפ רעד ןעוועג

 ,(דנַאלסור ןיא 1872 רוד ,יקטניּפ
 -טפירש רעשידיי לארשי-ץרא ןיא טציא

 -כער ןופ רעריפ רענעעזעגנָא ,רעלעטש

 "שידיא ןופ טנעדיזערּפ ,ןויצ ילעוּפ עט

 -עמַא ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנאיצַאנ
 ,"יבצ עילימַאפ,, ןסעיפ ןבירשעג :עקיר
 רעקיבײא רעד, ,"דימש רעד לקנעי;

 ,"המיבה, רעד ךרוד טריפעגסיוא) "דיי
 עשירָאטסיה ךיוא יו ,("יחצנה ידוהיה ,
 טריגאדער ךיוא טָאה רע ;ןעגנולייצרעד
 םיטרּפ ."רעפמעק עשידיי, ,"טייצ יד,

 ,"ןָאקיטקעל,, סנזייר ןיא

 1821) בייל-הדוהי ,ןָאעל ,רעקסניפ
 ןוז ;(סעדא ןיא 1891 --- וװָאשַאמָאט ןיא

 רעשרָאפ ,לארשי-תמכח ןיא ןטנרעלעג ןופ
 -"וצ ;ןיצידעמ רָאטקָאד ;רעקסניּפ החמש
 יד ךָאנ ;עיצאלימיסַא וצ טגיינעג טשרע
 ןיא טכעלטנפערַאפ 1881 ןיא ןעמָארנָאּפ

 רושארב עטמיראב ןייז 1882 שטייד
 ןיא טצעזרעביא) ?עיצַאּפיצנַאמעָאטיױא,
 ,היבוט רב ,םעה דחא ךרוד שיאערבעה
 זַא ןָא טזייו רע רעכלעוו ןיא ,(ןָארטיצ

 ןוא ןפלעה ךיז ןענָאק ןילַא ןדיי רָאנ
 "ייא ןַא ןפַאש ךרוד עגארפ-ןדיי יד ןזייל

 רעקסניּפ ,דנַאל ןגייא ןַא ןיא םייח ענעג
 -יבבוח יד 1884 ןיא ןפורעגפיונוצ טָאה

 ןרָאװעג ,ץיווָאטאק ןיא ץנערעפנָאק-ןויצ
 "סור ןיא ןויצ-יבבוח יד ןופ טנעדיזערּפ
 "רַאפ רעד ןצ ןפלָאהעג ליפ ןוא דנַאל

 -ויצ ןשילצרעה-רַאפ םעד ןופ גנוטיײרּפש |

 ,םזינ
 -עג רבוק ןוא לארשי-ץרא ןייק טכארבעג |

 1984 ןיא ןעמ טָאה רעּפרעק ןייז

 תרעמ רעד ןיא םיפוצה רה ןפיוא ןעוו !
ָ ָּ 
' 
' 
 ,טילשורי ןיא רונקינ |
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 -עג רזעילא הירא ,ןייטשלעקניפ
 -קער טציא ,לארשי תמכח ןיא רעטנרעל
 -ָאעט ןשידיי ןופ רָאסעּפָארּפ ןוא רָאט
 "פעש) קרָאי-וינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאל

 רעד ןופ רבחמ ;(רָאנימעס-םינבר סרעט
 (שילגנע ןיא) ?"םישורפ יד, טעברַא
 "גוקרעמַאב טימ ירפס ןופ רעבעגסױרַא
 -דנַאהּפָא ערעדנַא ייר ַא ךיוא ןוא ,ןעג
 .ןעגנול

 ."היעשי ,ןילרעב., עז היעשי ,קיפ

 -ינָאלָאק שיאושזד ןײטסעלַאּפ,) אקיפ
 רַאפ טפַאשלעזעג ,(ןאשייאיסָאסַא ןאשייז

 ,לארשייץרא ןיא עיצאזינָאלָאק עשידיי

 -טָאר דנומדע ןָאראב ךרוד טרעדנירגעג
 -ָאלָאק עלַא טימ ןָא טריפ ;1924 דליש
 דלישטָאר ןופ ןעגנומענרעטנוא ןוא סעינ

 400 רעביא טציזַאב ;לארשייץרא ןיא
 טנקורטעגסיוא טָאה .,םַאוד טנזיוט
 זיא טנעדיזערּפ רעקיטציא ,ןּפמוז

 ,דלישטָאר סמיישזד

 ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר) שפנ חוקיפ
 עיגילער רעשידיי רעד ןיא .(שטנעמ ַא
 ַא ןופ ןבעל סָאד ןעוועטאר סָאד טרעוו

 עלַא טעמכ ןופ רעכעה טלעטשעג ןשטנעמ
 ןוא ה"פ אמוי ,ב"לק תבש ןיא .תווצמ
 טרעװ ארמג רעד ןופ רעטרע ערעדנַא
 ,תבש החוד זיא שפנ חוקיּפ זַא ,טגָאזעג
 ןיז תבש ללחמ געמ ןעמ ,טסייה סָאד

 ףבעל סנשטנעמ ַא ןעװעטאר וצ ידכ
 סָאװ ןַארַאפ ןענעז תוריבע יירד רָאנ
 וליפא ייז ףיוא ןייז רבוע טשינ רָאט ןעמ
 סָאד בעל ךעלשטנעמ ַא ןעוועטאר וצ

 יַּפָא וצ ןעניד טשינ) הרז הדובע :ןענעז
 (ןייז הנזמ טשינ) תוירע יוליג ;(רעטעג
 ַא ןדרָאמ טשינ) םימד תכיפש ןוא
 -יּפ ןופ קפס ַא ףיוא וליפא -- ,(שטנעמ

 ףיוא ןייז רבוע ךיוא ןעמ געמ שפנ חוק
 קרּפ ,תבש אתפסות) תווצמ ערעדנַא עלַא

 (ז"ט

 568 סויווַאלפ---ןייטשלעקניֿפ

 ('םיגד ,גד,, שיאערבעה ןיא) שיפ שיֿפ
 ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןיא ןעמענרַאפ
 -עז שיפ .טרָא דנטיײדַאב ַא עדנעגעל
 ךס ַא ןבָאה ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג ןענ

 קורדסיוא רעד זיא ןופרעד ןוא רעדניק
 ברל וגדי ח"מ תישארב שמוח ןיא
 -ידיי רעטלַא ןַא זיא סע .,"ץראה ברקב
 ןסע וצ בוט-םוי ןוא תבש גהנמ רעש
 -יסח ייב גהנמ רעד ןיא סרעדנוזַאב !שיפ

 ןוא ,תודועס שלש וצ שיפ ןסע וצ םיד

 עשיטסימ ַא שיפ טָאה הלבק רעד ןיא
 ןיד ןשידי םעד טיול -- .גנוטיידַאב

 (א"י ארקיו שמוח רעד זיא דוסי רעד)
 סָאװ שיפ עכלעזַא רָאנ ןסע ןעמ געמ

 ןרעדעפסולפ, ,"תשקשקו ריפנס;; ןבָאה

 טָאה סָאװ שיפ רעד ."רעצנאּפ ַא ןוא
 -מיס ייווצ עקיזָאד יד ןופ םענייא טשינ
 ,ןסע טשינ ןעמ רָאט םינ

 ןריובעג ,בייל הדוהי ,ןַאמשיפ
 יחרזמ רענעעזעגנָא ;"לרת עיבארעסעב

 ;םירפס עכילטפַאשנסיװ ןופ רבחמ ;רעריפ
 -עגנָא סעיגילער רַאפ רעטסינימ טציא
 ,לארשי תלשממ רעד ןיא ןטייהנגעל

 טנַאקַאב ךיוא סוֿפעסַאי ,סויווַאלֿפ
 קיזירג ?ןהכה והיתתמ ןב ףסוי, סלַא
 -יסוי, ,"ןוירוג ןב ףסוי, ןפורעגנָא ךיוא
 רעקירָאטסיה רעשידיי רעטמירַאב ."ןופ
 ןופ טייצ רעד ןופ רעריפ-רעטילימ ןוא
 טבעלעג :שדקמה תיב ןט9 ןופ ןברוח
 םיור ןיא ךָאנרעד ,םילשורי ןיא טשרעוצ
 ןריובעג זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא
 ןיא ןײלַא רעביא טיג רע יוװ) ןרָאװעג
 87 רָאי ןיא ('עיפארגָאיבָאטױא,, ןייז
 רע .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד ןופ

 "הכ רענעעזעגנָא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה
 ןייז לָאז ,טגָאז רע יו ןוא ,עילימַאפ-םינ

 -ירפ רעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה רעטומ
 ןיוש .,עילימַאפ-םיאנומשח רעדנשרעה-רע
 טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה לגניא סלַא
 -ַאב טָאה רע ןוא ןטייקיאייפ עסיורג טימ
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 ןיא גנואיצרעד עזעיגילער ַא ייס ןעמוק
 -עלטלעוו ַא ךיוא ייס ,םידומיל רעשידיי
 ןוא שיכירג טנרעלעג ,גנואיצרעד עכ

 רעד ןיא טָאה רע .עיּפָאזָאליפ עשיכירג
 -סַא רעד וצ ןערעהעג טװאורּפעג טנגוי
 ןיא טבעלעג ,"םייסיא, עטקעס רעשיטעק
 זיא ךָאנרעד ,רבדמ רעד ןיא תודדובתה

 רָאי ןיא ."םישורּפ,, יד וצ רעכירַא רע

 -יאייפ-ןכארּפש ענייז בילוצ רע זיא 4
 טַאגעלעד סלַא ןרָאװעג טקישעג ןטייק
 סנעמעוו רעטנוא) סיור ןייק םילשורי ןופ
 טלָאמעד ןיוש זיא לארשי-ץרא טּפַאשרעה
 ןגעוו ןייז וצ לדתשמ ךיז ידכ ,(ןעוועג

 ,םינהכ עכעלטע ןופ גנואיירפַאב רעד

 ןענעז עכלעװ ,עטריטסערַא-שיטילָאּפ

 ףיוא עילַאטיא ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ

 טימ רע טָאה טרָאד .טעברא ערעווש

 עשימיור עכיירסולפנייא ןופ ףליה רעד

 םינהכ יד לָאז ןעמ זַא ,טלעופעג ןדיי

 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעו .,ןעײרפַאב

 ןיא) ןכארבעגסיוא זיא  ,םילשורי ןייק

 -פױא רעשידיי רעסיורג רעד (66 רָאי

 רעשימיור רעד ןגעק המחלמ ןוא דנַאטש

 -ידיי רעקילייוװטייצ רעד ןוא ,טפַאשרעה

 ,ןירדהנס) טעטימָאק-דנַאטשפױא רעש

 טשינ זיא סע .גנוריגער עקילייווטייצ יצ

 לילג ןייק ןפסוי טקישעג טָאה (רָאלק

 גנוריפ עשירעטילימ יד ןעמענוצרעביא

 -יליבָאמ יד ןריזינַאגרָא ,דנַאטשפיױא ןופ

 יד ןקיטסעפַאב ,רעפמעק יד ןופ גנוריז

 זיא ףסוי זַא ,סיוא טזייו סע .,טעטש

 יצ ,לפייווצ ןיא ןעוועג בױהנָא ןיא ןיוש

 -פױא םעד ןכַאמ טפיַאדעג טָאה ןעמ

 "מיא רעקרַאטש-קיזיר ַאזַא ןגעק דנַאטש

 עשירעטילימ סנעמעוו ,םיור יוװ עירעּפ

 ןיא טנרעלעג"ןענעק טָאה רע טפַארק

 ןטלַאהעג ךעלניישראוו טָאה רע .םיור

 רע .טליּפשרַאפ סלַא דנַאטשפױא םעד -

 לילג ןיא ןייז טוװאורּפעג רעבירעד טָאה

 "רַא ןייז ןיא םאזגנַאל ןוא קיסעמ רעייז

 יד טימ םולשב ןבעל טוװאורּפעג ,טעב

 סָאד ןקעװרעד טשינ .,רעגנעהנָא-םיור

 סויוואלפ

| 
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 -וטנע םעד ןוא דנַאטשפיוא ןופ רעייפ
 געוו ַא ןעניפעג וצ ידכ ,ףמַאק םוצ םזאיז
 עדנעמוקנָא יד טימ ךיז ןטעברעביא ןופ
 קיטקַאט ןייז .רעריפ רעטילימ עשימיור
 ןופ רעריפ יד ייב דשח טקעוורעד טָאה

 ףמַאק ןופ רעגנעהנָא עפרַאש) םיאנק יד
 שוג ןופ ןנחוי יװ ,לילג ןיא (םיור ןגעק

 רעבירעד ןענעז עּכלעוו ,ערעדנַא ןוא בלח
 "רעד ןוא םילשורי ןייק לילג ןופ ןפָאלטנַא
 -ָאק-המחלמ ןטנָאמרעד םעד ראפ טלייצ
 טעטימָאק רעד ןוא םעד ןגעװ טעטימ
 ףסוי רעבָא .ןפורעגקירוצ ןפסוי טָאה
 ,טריפעגסיוא טשינ לעפאב םעד טָאה

 טָאה רע ואוז ,לילג ןיא ןבילבעג זיא רָאנ
 -יור םעד ןגעק ןטכַאלש עכעלטע טריפעג

 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא רעטילימ ןשימ
 ןיא ףסוי .שסוניספסא;, עז) סוניספסא
 ויא טכַאלש עטצעל יד .ןרָאװעג טגיזַאב
 גנוטסעפ רעטרעגַאלַאב רעד ןיא ןעוועג
 "מעק עשידיי 40 טימ זיא ףסוי .תפדוי
 ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןֿפָאלטנַא רעפ

 יד טקעדנַא ןבָאה רעמיור יד .,לייה

 ןסָאלשַאב ןבָאה םירבח ספסוי ןוא לייה
 םוצ ןלַאפוצניירַא טשינ ןוא ןטיוט וצ ךיז

 "עג טמיטשַאב זיא לרוג ַא ךרוד .אנוש

 ןרעו טיוטעג רעירפ לָאז סע רע ,ןרָאװ

 . לייט יװ רעדָא) לַאפוצ-קילג ַא ךרוד

 ַא ךרוד ,דשוח ןענעז רעקירָאטסיה

 רעפמעק ַא ךָאנ טימ ףסוי זיא (לדניווש

 "עג טָאה רע ןוא ,עטצעל רעד ןבילבעג

 ךיז ןלָאז יײז זַא ,רבח ןייז ןעגנואווצ

 יד וצ טייהרעקידעבעל ןבעגרעביא עדייב

 יקעװַא םיא ןבָאװ רעמיור יד ,רעמיור

 רעריפ-רעטילימ-טּפיוה רעייז וצ טריפעג

 "עוו ,(סויוואלפ ןאיסַאּפסעװ) טוניספסא

 ,טגָאזעג תואיבנ ךיילג טָאה ףסוי ןעמ

 עז) רעסייק רעשימיור ןרעוו טעװ רע זַא

 ןב ןנחוי; ןבר ייב רוּפס ןכעלנע םעד

 סוניספסא וַא ,סױא טזייו סע ;(יאכז

 ףסוי זַא רעירפ ןופ ןיוש טסואוועג טָאה

 ,םיור ןופ םיאנוש יד וצ טשינ טרעהעג

 ןוא ןרָאװעג םיוקמ זיא האובנ יד ןעוו
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 -יק רעשימיור ןרָאװעג זיא סוניספסא
 ןבעל סָאד ןעקנָאשעג םיא רע טָאה רעס
 ןבעגעג םיא וליפא ןוא טיײרפַאב םיא ןוא
 םעד טיול ,ףסוי טָאה טלָאמעד ,תונתמ
 ןעמונעגנָא ,טכענק עטײרפַאב ןופ גהנמ
 -אלפ,, ןעמָאנ-עילימַאפ סרעיירפאב ןייז

 ןשידיי ןייז ךיוא טָאה רע ןוא ,"סויוו

 -עה רעדָא) טריזיניטַאל "ףסוי, ןעמָאנ
 סופעזָאי,, ןייז זיא ןופרעד ןוא (טריזינעל
 ךיוא ךיז טָאה סויוואלפ .,"סויוואלפ
 סעסוניספסא טימ טעדניירפַאב קרַאטש
 ןייז ךָאנ -- טָאה רעכלעוו ,סוטיט ןוז
 (69 רָאי) םיור ןייק ןרָאפּפָא סרעטָאפ
 "יא -- םוטרעסייק סָאד ןעמענוצרעביא
 יד ןופ גנוריפ-רעטילימ יד ןעמונעגרעב
 ןוא לארשי-ץרא ןיא ןענאיגעל עשימיור
 ןופ גנורעגַאלַאב רעד וצ ןטערטעגוצ זיא
 טימ ןעמונעגטימ טָאה סוטיט .,םילשורי

 -אלפ ןוא ,ןסויוואלפ רעגַאל ןייז ןיא ךיז
 ןטערטפיוא טוװאורּפעג וליפַא טָאה סויוו
 עשידיי עטרעגַאלַאב יד וצ סעדער טימ
 ךיז ןלָאז ייז זַא ,םילשורי ןיא רעפמעק
 ןבָאה םילשורי ןיא ןדיי ..ןבעגרעטנוא

 ןכָאנ -- .רעטערַאפ סלַא טכארטַאב םיא
 ןופ טעוועטארעג רע טָאה םילשורי ןברוח
 ןעמַאזצ זיא רע .ןדיי ענעגנַאפעג טיוט

 רע ואוו ,םיור ןייק קעװַא סוטיט טימ
 -ןקַאב ,טיוט ןייז זיב טניואוועג טָאה

 "רעד ןוא סוניספסַא רעסייק ןופ קידנעמ
 תונתמ ןאיצימָאד ןוא סוטיט ןופ ךָאנ
 ךיוא טָאה רע .טלַאהעג ןקידנעטש ַא ןוא
 .שיץרא ןיא רעטיג-דנַאל ןעמוקַאב
 זיא ןבעל-עילימַאפ ןייז ןגעוו .,לאר
 זַא ,טסייוו ןעמ .טנַאקַאב קינייװ זדנוא
 ענייז ןופ ןוא ,ןעיורפ 4 טַאהעג טָאה רע
 סוטסוי ,ייוצ טנַאקַאב ןענעז רעדניק
 רע זיא ןברָאטשעג .ספירגא ןועמש ןוא
 -גייועג רעד ןופ טרעדנוהרָאי ןט1 ןכָאנ
 ןייז ןופ רָאי סָאד .גנונעכערטייצ רעכעל
 ,טנַאקַאב טשינ יונְעִג זדנוא זיא טיוט

 סויוואלפ סופעזָאי ןופ גנוטיידַאב יד
 עטכישעג רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאֿפ

 572 סויווַאלפ

 ךעלנייועגמוא זיא קלָאפ ןשידיי ןופ
 -ָאטסיה סלַא זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .סיורג

 טשינ סויואלפ טָאה ןדיי רַאפ רעקיר
 קידנעייז ,ןבירשעג טָאה רע .ןכיילג ןייז

 ךארּפש רעשיכירג רעד ןיא ,םיור ןיא
 -ַאטיװקטנַא, (1 :רעכיב עדנעגלָאפ ענייז
 עשידיי, ,"םידוהיה תוינומדק,) "סעט

 יד םורַא טמענ סָאװ ,("רעמיטרעטלַא

 ןטייצ עטסטלע יד ןופ עטכישעג עשידיי
 -ייז ענעדישרַאפ ןוא ך"נת םעד טול

 -חא םיבותכ ענעריולרַאפ) םירפס עקיט

 ןופ טייצ רעד ךרוד ,(ערעדנַא ןוא םינור
 םוצ טנעָאנ זיב שדקמה תיב ןטייווצ
 "םידוהיה תמחלמ,, (2 ;ינש תיב ןברוח
 יד ןופ המחלמ יד,, ,"םוקיאַאדוי םולעב)
 ןופ גנוביירשַאב יד זיא סָאד ,("ןדיי
 סָאװ ,רעמיור יד ןגעק דנַאטשּפיוא ןשידיי
 .שורי ןברוח ןטימ טקידנעעג ךיז טָאה

 רוציק ַא טשרעוצ טיג סויוואלפ ,םיל
 ןופ לארשי:ץרא ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןופ
 טפַאשרעה רעד ךרוד ,ןָא םיאנומשח יד
 "עד יד ,עיטסַאניד םיאנומשח רעד ןופ
 יד ,רעמיור יד ךרוד דנַאל ןופ גנורעבָאר
 יד רעכַאנ ןוא ,סודרוה ןופ טּפַאשרעה

 וצ טמוק רע זיב ןרָאטארוקָארּפ עשימיור
 טימ טביײרשַאב רע עכלעוו ,המחלמ רעד
 "המחלמ, ךוב סָאד .ןטייהלצנייא עלַא
 טָאה רע רעדייא ןבירשעג סויוואלפ טָאה
 רע יו ןוא ,"תוינומדק,, ןייז ןבירשעג
 טשינ ןבירשעג סע רע טָאה טלייצרעד
 רעד, ןיא ךיוא רָאנ ,שיכירג ןיא רָאנ
 ןיא ךעלניישראוו ,"ןדיי יד ןופ ךארּפש

 טלָאמעד ןבָאה ןדיי סָאװ ,שיאעמַארַא
 זיא סָאד ,"ןָאיּפא ןגעק,, (8 --- .טצונַאב
 -לושַאב יד ןגעק קרעוו-סגנוקידייטראפ ַא
 -ּפיגע-שיכירג ןופ ןדיי ףיוא ןעגנוקיד
 -נאסקעלַא ןופ ןָאיפַא טימעסיטנַא ןשיט
 -אב ַא ,?עיפארגָאיבָאטױא,, (4 -- .עירד
 יװ -- .ןבעל םענעגייא ןייז ןופ גנוביירש
 ךיז ןבָאה רע לָאז טלייצרעד סויוואלפ
 ןגעוו רפס ַא ךָאנ ןביירש טימ ןעמונרַאפ
 יד ןופ םימעט יד ןוא טייקכעלטעג רעד
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 זיא רפס סָאד רעבָא .הרותה תווצמ

 -יפעג רעכיב ענייז ןיא -- .ןַארַאפ טשינ
 רעד ןגעוו תועידי ןופ רצוא ןַא רימ ןענ
 ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג
 עשידי יד רעביא ,שדקמה תיב ןט2
 -ארגָאעג ,דנַאל ןיא ןבעל םעד ,סעטקעס
 -ָאד עשיטילָאּפ-שירָאטסיה ,תועידי עשיפ

 ןעגנואיושנַא-סנבעל .,םיגחנמ ,ןטנעמוק
 -על ,ןדיי ייב ןעגנומערטש עשיפָאזָאליפ

 "םישרדמ,/ ענעפורעג-יוזא ןוא סעדנעג
 ןעמ .ןעגנַאגעג ןויולרַאפ ןענעז סָאװ
 "יב סעסויוואלפ טשינ ןעוו זַא ,ןגָאז ןָאק
 -דנימ םעד טַאהעג טשינ רימ ןטלָאװ רעכ
 עכָאּפע רעצנַאג רעד ןגעוו ףירגַאב ןטס

 רעד ןיא עטכישעג רעשידיי רעד .ןופ
 ןעגנוניימ ןַארַאפ .ינש תיב ןופ טייצ
 -ָאק סויוואלפ טָאה רעטרע ךס ַא ןיא זַא

 ערעדנַא ןופ קרעוו ןופ ןטנעמגארפ טריפ
 רעייז קידנענָאמרעד טשינ ,רעקירָאטסיה
 לַאפ ןקיזָאד ןיא וליפא רעבָא .ןעמָאנ
 "רעד ךרוד גנוטיידַאב ןייז סיורג זיא
 -גארפ עקיזָאד יד זדנוא רַאפ ןטלַאה
 זַא ןעמונעגנָא ךיוא טרעו סע .ןטנעמ
 "עז קרעוװ סעסויוואלפ ןיא ןלעטש לייט

 -טסירק יד ךרוד ןרָאװעג טשלעפעג ןענ

 ,(רעביירשרעביא-קרעוו) ןטסיּפָאק עכעל

 ןיא רעטרע עכעלטע ןיא ןבָאה עכלעוו
 -עגניירַא ("תוינומדק, ןוא ?המחלמ,,
 ושי ןגעװ תורוש עכעלטע טלעטש
 וצ ןדיי ןופ גנולעטש יד -- .ירצונה
 ןײלַא רע יװ ,רָאלק טשינ זיא סויווַאלפ
 טכַארטַאב םיא םיאנק יד ןבָאה טלייצרעד

 הירבט ןופ סוטסוי ןוא ,דגוב סלַא

 ָאמ רעד ןיא .םיא ןגעק ןבירשעג טָאה
 לײט ךרוד רע טרעװ טייצ רענרעד
 -רָאפ (ערעדנַא ןוא ץערג) רעקירָאטסיה

 ײר ַא רעבָא .רעטערַאפ סלַא טלעטשעג

 -ייטרַאפ ןוואורּפ רעקירָאטסיה ערעדנַא
 -ךקה ןייז ןיא ינוחמש) ןסויוואלפ ןקיד
 -עדנַא ןוא "םידוהיה תומחלמ,, םוצ המ
 -עג זיא סויווַאלפ זַא ,קידנזייװנָא ,(ער
 "חלמ ןייז ןיא זַא ןוא ,טסילַאער ַא ןעוו
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 "עג זיא רע זַא ןעמ טעז םידוהיה תמ
 יד -- .דיי רעלַאנאיצַאנ רעסייה ַא ןעוו

 טצעזרעביא ןענעז סויוואלפ ןופ קרעוו
 שידי ןיא) ןכארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג

 ןענעז סע ןוא ,('תומחלמ עשידיי יד;
 ,ןעגנוטעברַאַאב יד ןופ ןרָאװעג טכאמעג

 רפס רעד זיא ןטסרעלוּפָאּפמַא עכלעוו ןופ

 .(?ןופיסוי, טּרָאװכוז עז) ?ןופיסוי,
 טצעזרעביא ייז ןענעז שיאעהבעה ןיא
 ינ .י .רד ,ןַאמלוש ןמלק ךרוד ןרָאװעג

 דגנ; .,;םידוהיה תומחלמ ,,) ינוחמש

 ,('ףסוי ייח,,) ןייטש םחנמ .רד ,("ןויפא
 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא ןענעז סע

 ענעדישרַאפ ןוא סויוואלפ ןגעוו קרעוו
 יד ןוא סויוואלפ,) ןטנעמָאמ עשידיי
 ןיא סנטסיימ .המודכו "הכלה עשידיי

 -עג טָאה רעגנאווטכיופ ןָאיל ,(שטייד

 "אר ןטמירַאב ןייז סויווַאלפ ןגעוו ןבירש

 סויוואלפ ןגעוו -- .רעכיב יירד ןיא ןַאמ
 ןופ טייצ רעד ןיא עטכישעג סעצערג עז

 "רודו רוד רוד,, סייוו .ינש תיב ןברוח

 וצ גנוטיילנייא ןייז ןיא ינוחמש ,"ויש
 רעד ןיא ןייטש ,"םידוחיח תומחלמ,,

 שידיי ןיא 'ףסוי ייח,, וצ גנוטיילנייא
 -רַא עשיגָאלָאכיסּפ ענייפ ַא ןַארַאפ זיא
 ."סויוואלפ סופעזָאי,, קנורט .י .י ןופ טעב

 -עג רעד רַאפ 847 -- 4270 ַאטַאלּפ
 -ערבעה ןיא ;(גנונעכערטייצ רעכעלנייוו
 ןיא ףָאזָאליפ רעטמירַאב ;?ןוטלּפַא, שיא
 ףיוא סולפנייא סנעמעוו ,דנאלנכירג-טלַא
 עיפָאזָאליּפ רעזעיגילער רעשידיי רעד

 -יא הטיש סָאטַאלּפ .סיורג רעייז זיא
 סנזעוו עקיבייא יד ,"ןעיידיא,, יד רעב

 -ושנַא ענייז ךיוא יװ ,ןכַאז עלַא ןופ

 ,שטנעמ ןופ המשנ רעד רעביא ןעגנוא

 םרָאפ רעטעברַאַאב רעד ןיא סרעדנוזַאב

 סניטָאלּפ ךרוד) םזינָאטַאלּפ-ָאענ ןופ

 רעד רַאפ 204 -- 269 ןרָאי יד ןיא
 "עג טָאה ןגנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 ףיא סולפנייא ןסיורג רָאג םעד טַאה
 -קעלַא ןיא ןָאליפ ףָאזָאליפ ןשידיי םעד
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 ןשיטסינעלעה ןצנַאג םעד ןוא עירדנַאס

 יבר ףיוא רעטלַאלטימ ןיא ןוא ,םוטנדיי

 ארזע ןבא םהרבא יבר ,לוריבג ןב המלש

 ןוא לאנברבא הדוהי ףיוא רעטעּפש ןוא

 -ָאעט רעד ,"תינויע הלבק, רעד ףיוא
 ַא ןבָאה סרעדנוזַאב .הלבק רעשיטער

 יד ךעלכעזטּפױה ןוא ,רעקנעד עשידיי ייר

 -רַאפ שינעדנעטשרַאפ טַאהעג ,םילבוקמ

  "דנעמוא רעד ןשיווצ זַא ,גנואיושנָא רעד

 -עירעטַאמ רעד ןוא טייקכעלטעג רעכעל
 -עװ-עיצַאנַאמע ןַארַאפ ןענעז טלעװ רעל
 ןיא ."תוריפס/) תוחכ ערעכעה .,סנז

 הטיש סנָאטאלּפ טָאה טייצ רערעיינ רעד

 טָאה רעכלעוו ,ןענָאסלדנעמ טסולפנייאאב
 -וה תראשה רעביא) "ןאדעפ,, ךוב ןייז
 יד ןיא .,ָאטַאלּפ טיול טעברַאַאב (שפ

 ןעגנוניימ ןעוועג ןענעז ןטייצ ערעטלע
 -ָאזָאליפ ןייז ןעמונעג טָאה ָאטָאלּפ זַא
 עז -- .םיאיבנ עשידי יד ייב עיפ
 "לארשיב היפוסוליפה תודלות,, קרַאמיינ
 ."םיהלא תעד , דלעפנרעב ןוא

 ."עיפָאזָאליּפ , עז היֿפוסולֿפ ,ףוסולפ

 ןיא ןעוועג ןענעז יצ ,עגארפ יד שיילפ
 -נוגיינ טלעוו רעזעיגילער רעשידיי רעד
 ןסע ןגעק ,םזינאיראטעגעו וצ ןעג
 ןופ .טזעלעג טשינ טציא זיב זיא ,שיילפ
 ןכלעוו ןיא 'א תישארב שמוח ןיא קוסּפ
 יתתנ הנה, ןושארה םדא וצ טגָאז טָאג
 בָאה ךיא) "הלכאל בשע לכ תא םכל
 (ןסע םוצ ןעגנוצנַאלּפ עלַא ןבעגעג ךייא
 -טייד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעז וצ זיא
 ,שיילפ ןייק ןסע וצ טשינ טָאברַאפ ַא ךעל
 ןופרעד טנרעל ט"נ ןירדהנס ארמג יד

 לכ) 'ט תישארב ןיא קוסּפ ןופ ךיוא ןוא

 (הלכאל םכל היהי יח אוה רשא שמר
 ןכָאנ רעדניק ענייז ןוא חנ טשרע זַא
 ןסע וצ ןרָאװעג טבילרעד זיא לובמ
 -יימ רעד וצ ךעלנע זיא סָאד .שיילפ
 -ימירּפ יד זַא ,עטנרעלעג לייט ןופ גנונ
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 -שיילפ-טשינ ןעוועג ןענעז ןשטנעמ עוויט

 יד זַא ,קורדנייא רעד זיא סע .רעסע
 שיילפ ןייק ןסעגעג טשינ ןבָאה םייסיא

 רעד ןיא .("םייסיא, טרָאװכוז עֹז)

 ,טלייצרעד טרעװ 'ס ארתב אבב ארמג

 "עז שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח ןכָאנ זַא

 ןבָאה סָאװ "םישורּפ, ךס ַא ןעוועג ןענ

 ןטיול -- .,שיילפ ןסע וצ טרעהעגפיוא

 ארקיו שמוח ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,ןיד

 "עג ןופ רָאנ שיילפ ןסע ןעמ געמ ,א'י

 ןוא הרג הלעמ ןענעז סָאװ ,תומהב עסיוו

 סירפמ) ַאלק-סופ ענעטלָאּפשעג ַא ןבָאה

 עסיועג רָאנ תופוע ןופ ןוא ,(הסרּפ

 ןסע וצ ןטָאברַאפ זיא םעד ץוחא .םינימ

 המהב רענעטכַאשעג-טשינ ַא ןופ שיילפ

 -הפרט רעדעי ןופ ךיוא ןוא ףוע ןוא
 םיניד יד .,ףוע ןוא המהב רענעראוועג

 ןענעז ,הפירט טסייה סָאװ םעד ןגעוו

 תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש ןיא ןַארַאפ
 ןכָאנ רָאנ ןסע ןעמ געמ שיילפ .תופירט
 סָאד ןעמענוצסיױרַא ידכ ,ןצלַאזסיוא
 ןעמ .ןסע וצ ןטָאברַאפ זיא סָאװ ,טולב
 ךלימ טימ שיילפ ןסע טשינ ךיוא רָאט

 רשבי רעטרעװכוז עז -- .ןעמַאוצ
 "הפירט ןוא רשכ, ,"ץלַאז, ,"בלחב
 ,"הטיחש,

 סָאװ ,לוּפלּפ טרָאו ןטמ 9798
 טוהאק ןופ גנוניימ רעד טיול ,טמַאטש

 ,"ךעפעפ ,, ,"לּפלּפ,, ןופ ,םלשה ךורע ןיא
 ןעמוקַאבסױרַא סָאד טנכייצַאב טרעוו
 -ית ןוא תוישק ןיא תורבס עקיניזפרַאש
 -פרַאש עכלעזַא ףיוא ;תוכלה ןיא םיצור
 םעד ארמג יד טגנערב םישודיח עקיניז
 'ז הליגמ) "אתפירח אתלפלּפ,, קורדסיוא

 ןטצעל ןיא אתיירב יד .(ערעדנַא ןוא
 ןעמ ןָאק הרות זַא ,טגָאז תובא ןופ קרּפ
 -ימלתה לופלפב, רָאנ ןברעוורעד ךיז

 זַא ,טגָאז א"ל תבש ארמג יד ."םיד
 םיא ןעמ טגערפ טברַאטש שטנעמ ַא ןעוו

 ןגָארּפ ערעדנַא ןשיוצ טלעוו רענעי ףיוא
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 ארתב אבב ןיא .,"המכחב תלפלּפ ,, ךיוא
 ןפורעגנָא רעגָאז-לוּפלּפ ַא טרעוו ה"מק
 ַא ךיוא ןעמ טגָאז שידיי ןיא ,לוּפלּפ לעב
 ןגעו -- ."טשּפ,, טרָאװ ןופ ,"לטעשּפ,

 "עז לוּפלּפ ןענרעל ןופ םעטסיס םעד

 םידמול עשידיי עסיורג יד ייב ןעוועג ןענ
 א"פ ןילוח ןיא י"שר .ןעגנוניימ ליפ
 וַא ,טשּפ ןקיטכיר טשינ ַא ןגעוו טגָאז
 ףירח טדאמ שכושמ שוריּפ , ַא זיא סָאד
 וירב ןייז ןיא ם"במר רעד ."לפלופמו
 ןגעק ךיוא זיא ןינקע ןבא ףסוי יבר וצ
 יד .םיצורית ןוא תוישק ענעדישרַאפ יד

 ךָאנ ןוא ךיירקנארפ ןיא תופסותה ילעב
 ן"במר) עינַאּפש ןיא םישרפמ יד יז

 טשינ ןענעז (ערעדנַא ןוא ן"ר ,א"בשר
 ,לּפלּפ ןטלעקיוװורַאפ םעד ראפ ןעוועג
 "םֹרַאש רעייז ןענעז תורבס ערעייז רעבָא
 -ַאב ייז ןָאק ןעמ ןוא עפיט ןוא עקניז

 ןקיסעמ,, ןופ רעגנעהנָא יד סלַא ןטכארט

 סָאד ,לוּפלּפ רעטלקיװרַאפ רעד ,?לוּפלּפ
 ןוא תוישק ךס ַא ןפראוונָא ןופ לטעשּפ
 -מג עטייוו ןעמַאזוצ ןדניב ןוא ,םיצורית
 ןיא טשרעוצ טלקיװטנָא ךיז טָאה ,תור

 ,גרעבנרינ) דנַאלשטיײיד ןיא תובישי יד

 טרָאד ןופ ןוא (ערעדנַא ןוא גרובסגיוא
 ןלױּפ ןייק טרעדנַאװעגרעביא רע טָאה
 בקעי יבר טכארבעג םיא טָאה סע ןיהואוו
 -רָאי ןט16 ןיא (םיקוליחה לעב) קַאלָאּפ
 ןעועג ןענעז םינבר ךס ַא ,טרעדנוה
 .זיא סָאװ ,ןענרעל טרָאט ןקיזָאד םעד ןגעק

 יבר ,גאופ ןופ ל"רהמ) הכלהל טשינ
 "ובש אתכסמ ה"לש ןיא ץיוורוה היעשי

 "בר ערעדנַא רעֿבָא .(ערעדנַא ןוא תוע
 -גביולג ,ןופרעד ןטלַאהעג ָאי ןבָאה םינ

 חמ םעד ןעמ טפרַאש טימרעד זַא ,קיד
 ןענרעל סָאד טכַאמ ןעמ ןוא דומלת ןופ

 זיא טייצ רעטצעל רעד ןיא .רעדנעיצנָא

 ןיא רעמ טײרּפשרַאפ ןעוועג לופלּפ רעד

 -וואױטסָא) ןליוּפ לארטנעצ ןופ תובישי יד
 ןופ תובישי יד ןגעקַאד ,עיצילַאג ןוא (עצ
 ןבָאה ןוא לוּפלּפ ןגעק ןעוועג ןענעז עטיל

 "יט ןופ םעטסיס םעד טלקיװטנָא רעמ
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 "עטבוס ןוא הנבה רעד טיול הרבס רעפ
 סעניר עז -- .גנולײטרעדנַאנַאפ רעל

 תסנכ, ןיא "לארשי תורפסב לוּפלּפה,,
 ןוא 'ג קלח שטיווָאניבאד ןופ ?לארשי
 .ט"י דנַאב "חלשה , ןיא ?לוּפלּפה,,

 קלָאפ טלַא ןַא ןופ ןעמָאנ םיתׂשלּפ
 טָאה סָאװ ,ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא
 ןופ לייט -ברעמ-םורד םעד טנױאווַאב
 -עגמוא םי ןשידנעלטימ םייב לאושי-ץרא

 טאהעג ןֿבָאה ייז ,ופי זיב הזע ןופ רעפ
 תג ,ןולקשא ,דודשא ,הזע :טעטשטּפיױה ס

 -עג ןענעז ץיּפש ענייז ןיא .ןורקע ןוא

 "םינרס,לטיט ןטימ רעשרעה ןענַאטש

 סיוא טזייוו סע יוװ רעבָא ;'ו !א לאומש)
 ,ןגינעק טַאהעג ךיוא לָאמליײט ייז ןבָאה
 לָאז גינעק ןופ לטיט רעד ןוא ,םיכלמ
 ןוא 'כ תישארב) ךלמיבא ןעוועג ןבָאה

 ןופ ךלמ רעד "ךלמיבא, רעטרע ערעדנַא

 -רָאפ לייט ןופ גנוניימ רעד טיול .(ררג
 -טשינ ַא ןעוועג םיתשלּפ יד ןענעז רעש
 -וקעג ןענעז ייז ןוא ,קלָאפ שיטימעס
 יד ןופ רענייא ןופ לארשייץרא ןייק ןעמ
 -ערק ןופ זַא ,ךעלגעמ ,ןעלזניא עשיכירג
 ןיא קוסּפ ןופ ןיז רעד ןייז לָאז סָאד ;אט

 טימ -- ,רותפכמ םיתשלּפ, 'ט סומע
 ןיא ןעמוקעג םיתשלּפ יד ןענעז ןדיי יד

 ןופ ןטייצ עטשרע יד ןיא דלַאב גנורירַאב

 שמוח ןיא .עטכישעג רעשידי רעד
 (תודלות ןוא אריו תורדס) תישארב
 קחצי ןוא םהרבא יװ ,טלייצרעד טרעוו

 -שלּפ יד טימ ןעמאזוצ טניואוועג ןבָאה
 רפס ןיא .טדיישוצ ךיז ךָאנרעד ןוא םית
 םיתשלפ יד יװ רימ ןעניפעג םיטפוש

 ןוא ןדיי יד ןגעק ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה
 -טיּפַאק) רובגה ןושמש ןגעוו םירוּפיס יד
 עטסנעש יד ןענעז (זט -- ג"י ךעל
 עקיזָאד יד ןגעוו םירוּפס-ןדלעה עשידיי
 "טנגייא זיא לאומש רפס רעד .ןפמַאק
 םעד רעטנוא ױזַא יו גנובײרשַאב יד ךעל
 ןיא ,תומחלמ עקיזָאד יד ןופ סולפנייא
 עטשרע יד ןיא ןבָאה ןדיי יד עכלעוו



579 

 ייב זיא ,תולּפמ ערעווש ןטילעג ןטייצ
 ןופ .עיצוטיטסניא יד ןענַאטשנא ןדיי

 -רע רעד ןרָאװעג זיא לואש ןוא ,הכולמ !
 תומחלמ יד ןופ רענייא ןיא ,ךלמ רעטש
 ןעוועג חצנמ דוד טָאה םיתשלּפ יד ןגעק
 רעד ןיא .תילג דלעה:םיתשלּפ םעד
 ןעמוקעגמוא ןענעז עובלג רה ייב טכַאלש

 ךלמה דוד טשרע ןיז ענייז ןוא לואש
 וצ ,םיתשלפ יד ןגיזַאב וצ ןעגנולעג זיא
 ,ןפָאלטנַא טַאהעג רעירפ זיא רע עכלעוו

 טזיוו סע .לואש ןופ ךיז קידנעװעטַאר
 ךָאנרעד ןענעז םיתשלּפ יד זַא ,סיוא
 ךיז קידנשימסיוא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ
 םיתשלּפ טרָאװ ןופ .רעצינעפ יד טימ

 רעשימיור-שיכירג רעד ןענַאטשטנַא זיא
 ,לארשי-ץרא רַאפ ?אניטסעלַאּפ,, ןעמָאנ

 ןיא טָאה "םינּפ, טרָאװ סָאד םינֿפ
 "טביזעג, ןופ שטייט םעד שיאערבעה

 -גיא ןופ ןוא (ּפ, רעד רעטנוא ץמק)
 "רעד ;('פ, רעד רעטנוא אוש) "?קינייו
 -סיוא ליפ שידיי ןיא ןַארַאפ ןענעז ןופ
 ינּפ; -- .םינּפ טרָאװ ןטימ ןעקירד
 ןופ רעריפ ענעעזעגנָא יד ןסייה "ריעה
 ילעב עבושח יד ,ךעלנייוועג ,טָאטש רעד

 רעד ןופ םיגיהנמ יד ,שדוק ילכ יד ,םיתב
 תודיסח ןיא טסייה "תוימינפ, ;הלהק
 -יא ענייז ,שטנעמ ןופ טייקכעלרעניא יד

 ,תונווכ עטסכעלרענ

 ןופ זיא "סקנּפ. טרָאװ סָאד סקנֿפ
 רעד ןזיא סָאװ ,?סקַאניּפ, ןשיכירג
 -פיוא ,"לװָאט-סגנונעכייצפיוא , שטייט
 טרעװ טרָאװ סָאד ."ךוב-סגנונעכייצ
 .ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ליפ טצונַאב

 ,טגָאזעג טרעוו 'ג תובא הנשמ רעד ןיא
 -רַאפ טרעו טוט שטנעמ רעד סָאװ זַא
 -ןּפה, ,ךוב ַא ןיא (למיה ןיא) ןבירש
 טָאה 'ז תועובש הנשמ יד ."חותּפ סק
 רעד) "וסקנּפ לע ינונח,, קורדסיוא םעד
 ןיז ףױא טפעשעג ַא ןופ רעמיטנגייא
 ןייז ןגעלפ תולהק עשידיי יד ןיא .(ךוב
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 "-עשעג עקיטכיוו ןענעכייצרַאפ וצ רעכיב
 טָאה ךוב ַאזַא ןוא ,תונקת ןוא ןשינע
 ןבָאה סקנּפ ַאזַא ,"סקנּפ רעד,, ןסייהעג
 "תוצרא עברא ידעו, יד טָאהעג לָאמַא
 יד םעד ןגעוו עז -- .עטיל ןוא ןלוּפ ןופ
 ,"להק,,ןוא "תוצרא עברא דעו. רעטרעווכוז

 -ילער, זיא ןופרעד שטייט רעד לוסּפ
 טרָאװ סָאד ןוא ,?רַאבכיורבעג טשינ זעיג
 ןוא הנשמ רעד ןיא טצונַאב ליפ טרעוו
 ןעװ .םירפס עזעיגילער עלַא ןוא ארמג
 ןסירעגּפָא טרעוװ תיציצ יד ןופ ענייא
 "הציצ עלוס9,, ַא ןפורעגנָא סָאד טרעוו
 ןיליפת ,הרות רפס ,הזוזמ ַא ןיא ביוא
 טרעוו ,ןבירשעג טוג טשינ טרָאוז ַא זיא
 יחרות רפס ,הזוזמ עלוסּפ,, ןפורעגנָא סָאד

 זַא ,זיא ןביולג-סקלָאפ רעד ןוא ,"ןיליפת
 ןענָאק הזוזמ עלוסּפ ַא טָאה זיוה ַא ןעוו
 -יסח יד ןיא .םידש ןעמוקנײרַא טרָאד

 -הלכשה ןפור ןעמ טגעלפ ןזיירק עשיד
 ,"לוסּפ-הפירט,, רעכיב

 ,ןלייט ןיא טלייטעצ זיא ך"נת רעד קוספ
 ןיא טליטעצ רעדיו זיא לייט רעדעי
 רעטסנעלק רעד :;רדסכ  ױזַא ןוא ןלייט
 -נָא טרעוו ,ץַאז ַא טלַאהטנַא סָאװ ,לייט
 ןכנת עטקורדעג יד ןיא .,קוסּפ ןפורעג
 טנכיײצַאב קוסּפ ַא ןופ ףוס רעד טרעוו
 םעד רעביא רענייא ,ןטקנוּפ ייווצ טימ
 טרָאװכוז עז) ּפָארט םעד ןיא ,ןרעדנַא
 ןופ טרָאװ עטצעל סָאד טרעוו (?םימעט,
 יד ."קוסּפ ףוס,, ַא טימ טנכייצַאב קוסּפ
 רעייז זיא םיקוסּפ ןיא ך"נת ןופ גנולייט

 ליפ ןיא טנָאמרעד טרעװ ןוא עטלַא ןַא
 זַא ,טגָאז ב"כ הליגמ ארמג יד ,רעטרע

 םעד טלייטעגנייא ןיוש טָאה ונבר השמ
 טגעלפ ןלױּפ ןיא --- .םיקוסּפ ןיא שמוח

 "ך"נ-. ןענרעל סָאד שידיי ףיוא ןפור ןעמ
 ,"קוסּפ ןענרעל,, (םיבותכ ןוא םיאיבנ)

 טביוה סָאװ בוט-םוי ןופ ןעמָאנ ןרסּפ
 ןוא ןסינ ןיא גָאט ןט15 םעד ןָא ךיז
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 ןיא ןוא געט 8 ץראל ץוח ןיא טרעיוד

 "עז ץראל ץוח ןיא .געט 7 לארשי-ץרא
 9 עטצעל יד ןוא געט 2 עטשרע יד ןענ
 גָאט רעט1 רעד לארשי-ץרא ןיא ןוא) געט

 רעקידנעטשלופ (גָאט רעטצעל רעד ןוא
 ןיא ןעוט טשינ רָאט ןעמ ןוא בוט-םוי
 טשינ רָאט ןעמ סָאװ תוכאלמ ןייק ייז
 -ןשיווצ עקירעביא יד .בוט-םוי ןיא ןעוט

 םיגהנמ יד ןגעוו) דעומה לוח ןענעז געט
 דעומה לוח ןוא בוט-םוי ןופ םיניד ןיא
 לוח, ןוא "בוט-םונ; רעטרעווכוז עז
 ךיוא טסייה גָאט רעט7 רעד .("דעומה
 ,גָאט רעד זיא סָאד ןוא ,חסּפ לש יעיבש
 -נַאגעגרעבירַא ןענעז ןדיי יד ןכלעוו ןיא
 יז ןעוו ףוס םי םענעטלָאּפשעג םעד ןעג
 ,גָאט רעט8 רעד ;םירצמ ןופ סױרַא ןענעז
 ,ץראל ץוח ןיא רָאנ בוט-םוי זיא רעכלעוו
 ןיד םעד טיול .חסּפ לש ןורחַא טסייה
 ךיוא ןוא ןסע טשינ חסּפ ןיא ןעמ רָאט
 טסע ןעמ ןוא ,ץמח ןייק ןציזַאב טינ
 ןיא .םילכאמ עקידצמח:-טשינ ןוא תוצמ

 ,גנערטש רעייז ןעמ זיא ץמח וצ גוצאב
 וצ טשינ גהונ ךיז ןענעז םידיסח ןוא
 -גטעגנייא זיא יז ביוא הצמ וליפא ןסע

 -עג) טייקיסילפ ַא ןיא ןרָאװעג ןעק
 לש ןורחא ןיא ןגעקַאד ;(היורש ,סטקָארב

 ,גנערטש ױזַא טשינ ןיוש ןעמ זיא חסּפ
 זַא ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא סע

 רעגײזַא 9 ךרעל ןופ חסּפ ברע ןיא ךיוא
 ,ץמח ןייק ןסע טשינ ןעמ לָאז ירפרעדניא

 ןרעװ .,קידצמח ןענעז סָאװ ,םילכ עלַא
 ןרעוו ןכַאז עקידצמח יד .טלעטשעגקעוװַא
 "ףריכמ רטש,, ַא ךרוד "טפיוקרַאפ,, עלַא
 םעד ןגעוו עז .דיי-טשינ ַא וצ בר םייב
 ,"ץמח תקידב,, רעטרעווכוז יד ןיא םעלַא
 טכענ 2 עטשרע יד ."הצמ,, ,"ץמח,
 ןייא רָאנ לארשי:ץרא ןיא) חסּפ ןופ
 םעד ּפָא ןעמ טכיר (עטשרע יד ,טכַאנ
 -בוז ןיא עז םעד ןגעוו ,"רדס,, ןכעלרעייפ
 ?ףדס,, ןוא "חסּפ לש הדגה , רעטרעוו

 -םוי רעקיזָאד רעד טרעוו שמוח ןיא--
 ףעמענ עכעלטע טימ ןפורעגנָא בוס

 582 חס5פ

 "רע ערעדנא ןוא ב"י תומש) *חסּפ, (1
 רעד זַא ,ןבעגעגנָא טרעו סע ןוא (רעט
 -יירפאב רעד וצ קנעדנָא ןַא זיא בוט"םוי
 "רַאפ זַא ןוא םירצמ ןופ ןדיי ןופ גנוא
 יד קידנגָאלש טָאג טָאה גנואיײרפַאב רעד
 -יהעגרעביא, םיירצמ יד ןופ םירווכב

 -ייה רעשידיי יד רעביא ("חסּפ,,) ?טרעּפ
 תומש) ןרָאװעג לוצינ ןענעז ייז ןוא רעז
 לייו (ג"כ ארקיו) תוצמה גח (2 ;(ב"י
 טרעװ סע ןוא תוצמ םיא ןיא טסע ןעמ

 לייוו ,ןסע תוצמ ןופ םעט רעד ןבעגעגנָא

 םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןדיי יד

 ןזיווַאב טשינ ןבָאה ייז ןוא שינעלייא ןיא
 ןבָאה ייז ןוא גייט רעייז ?ןרעיוזרַאפ ,, וצ

 שמוח ןיא ,(ב"י תובש) תוצמ ןסעגעג
 "םוי םעד ןדנוברַאפ רדסכ רימ ןעניפעג
 תאיצי ןופ תונורכז יד טימ חסּפ בוט
 ןעגנורעייפ חסּפ עלַא ןיא ןוא ,םירצמ
 םירצמ תאיצי ןופ קנעדנָא רעד טרעוו

 טסייה תוליפת יד ןיא ,ןכַארטשעגרעטנוא
 טייצ יד , ,"ונתורח ןמז, בוט-םוי רעד
 ןדיי יד ןעוו ,?גנואיײרפַאב רעזדנוא ןֹופ
 ,םירצמ תולג ןופ ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז
 ןענאטשעג זיא שדקמה תיב רעד עוו
 טכַארבעג טנַאנרַאפ חסּפ ברע ןעמ טָאה
 ןעוועג ןענעז ןדיי עלַא .חספ ןברק םעד

 סעילימַאפ ערעייז טימ ןעמוק וצ ביוחמ

 -ַאפ עדעי טָאה טרָאד ןוא םילשורי ןייק
 ןעמַאוצ סעילימַאפ עכעלטע רעדָא עילימ

 סָאד ןוא ,ןברק סלַא לסּפעש ַא טכַארבעג
 -ייפ ףיוא ןטארבעג ,לסּפעש ןופ שיילפ

 טּכַאניב בוט"-םוי ןסעגעג ןעמ טָאה ,רע
 ,רדס םעד קידנטכירּפָא ,גנאזעג טימ
 טרעוו חסּפ ןברק םעד ןייז בירקמ ןגעוו
 ןוא שמוח ןיא לָאמ עכעלטע טכארבעג

 ןוא ב"י תומש) ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא
 ירבד ךיוא יו ,שמוח ןיא רעטרע ערעדנא
 היקזח ןופ טייצ רעד ןיא 'ל 'ב םימיה

 ןופ טייצ רעד ןיא ג"כ 'ב םיכלמ ,ךלמה
 ,(לבב תולג ןכָאנ יו אדוע ,ךלמה והישאי

 ןטייווצ ןופ ןטייצ ערעטעּפש יד ןופ ךיוא |
 ןיא םירוּפס ליפ רימ ןבָאה שדקמה תיב



2853 

 -יב יד ןיא ךיוא ןוא םיחסּפ ארמג רעד

 -וצ םעד ןגעװ סויוװַאלפ ןופ רעכ

 רעטרע ליפ ןופ ןדיי ןופ ןעמוקנעמַאז

 וצ בירקמ םילשורי ןייק רעדנעל ןוא

 תומחלמ סויווַאלּפ) חסּפ ןברק םעד ןייז

 "עגפיונוצ לָאצ רעד ןגעװ ,0 ךוב

 רעד ןעועג זיא חסּפ .(ןדיי ענעמוק

 -גר 8 יד ןופ רעטסקיטכיוו ןוא רעטשרע

 -לעוו ןיא (תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ) םיל

 ןייק ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ןדיי עכ
 ַא זיא ןטייצ עקיטנייה ךיוא .םילשורי

 לתוכ רעד וצ ןעמוק וצ םילשורי ןיא גחנמ

 -וצפא ןוא גָאטײב חסּפ ברע יברעמה

 ןיא טײטשַאב סָאװ ,"הברקה,, יד ןטכיר

 ןברק ןגעוו תוינשמ ןוא םיקוסּפ יד טגָאז

 ---.תוליפת עדנעכערּפשטנַא ךיוא ןוא חסּפ
 ןליו רעשרָאפ עכעלטּפַאשנסיו לייט
 ַא טָאה חסּפ בוט-םוי רעד זַא ,ןבָאה

 -נָא טרעוו סע ןוא ,גנילירפ טימ תוכייש
 (ז"ט םירבד) שמוח ןיא ךיוא זא ,ןזיוועג
 טימ ןדנוברַאפ חסּפ בוט-םוי רעד טרעוו

 טבעל רוטַאנ יד ןעוו ,גנילירפ ,"ביבא,
 ץלַא ןוא טייצ-רעטניו רעד ןופ ףיוא

 -עגנָא טרעו סע .טילב רעדלעפ יד ףיוא
 -אוצ (ג"כ ארקיו) שמוח ןיא זַא ,ןזיוו
 ךיוא טרעוו גנורעייפ-חספ רעד טימ ןעמ
 ןעגנערב וצ גנורעייפ יד טנָאמרעד דלַאב
 ,טינש :האובת ןטשרע םעד ןברק סלַא
 רעד ןופ עיצידארט עשידיי יד ןוא ,רמוע
 -חמב. םעד טדניברַאפ ארמג ןוא הנשמ
 בוט-םוי םעד טימ קרַאטש "תבשה תר
 ןוא ?הריפס,/ רעטרעווכוז עז -- .חסּפ

 ןברק םעד ןייז בירקמ סָאד --- ."רמוע;
 יב טריפעגסיוא טנייה ךָאנ טרעוו חסּפ
 ןעגנוגײװצּפָא -קלָאפ עשידיי עכעלטע
 בירקמ ןענעז עכלעוו ,"םינורמוש , יד יו
 ןוא ,םיזירג גרַאב ןפיוא חסּפ ןברק םעד
 -בכוז עז .עיניסיבַא ןיא "ןשַאלַאפ,, יד
 -- .,םינורמוש., ,"ןשַאלַאפ, רעטרעוו
 ןופ זיא טלעװ רעכעלטסירק רעד ןיא
 -ַאב יד ,?אכסַאּפ, ןרָאװעג חסּפ טרָאװ

 554 אתקיספ--ינש חספ

 ןכעלטסירק ןכעלרעייפ םעד ןופ גנונעכייצ
 "ייפעג ייז ייב טרעוו רעכלעוו ,בוט"-םוי

 ,ןטַאנָאמ עכעלנייוועג יד טיול טשינ טרע
 רעד טימ תוכייש רעסיוועג ַא ןיא רָאנ
 עז -- .חסּפ ןשידיי ןופ גנולעטשטסעפ

 לוח, ,"חסּפ לש הדגה. רעטרעווכוז
 -- ."רדס, ,"הצמ,, ,ץמח,+ ,"דעומה
 יד --- ,סיוש ןופ "ךוב בוט-םוי סָאד,, עז

 ןַארַאפ ןענעז חסּפ ןופ םיגהנמ ןוא םיניד
 ,חסּפ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלש ןיא

 ןיא זיא סָאד ,חסּפ רעטייווצ ינׂש ןדספ
 רבדמב שמוח ןיא ;רייא ןיא גָאט ןט4
 "שז סָאװ ,ןדיי יד זַא ,טגָאזעג טרעוו 'ט

 ןוא געוו ןטייו ַא ןיא רעדָא אמט ןענ
 חסּפ ןברק םעד ןעגנערב טשינ ןענָאק
 ןיא גָאט ןט14 םעד שדקמה תיב ןיא

 ןט14 םעד ןעגנערב םיא ןפרַאד ,ןסינ
 ךיא טרעװ רעבירעד .רייא ןיא גָאט
 סלַא טכַארטַאב גָאט רעקיזָאד רעד טנייה

 ןיא .,("ארגּפד אמוי,)) רעכעלרעייפ ַא
 ךיז ןעמ זיא ,הירבט ןיא ,לארשי-ץרא

 רבק םוצ גָאט םעד ןיא ןייג וצ גהונ
 ,סנה לעב ריאמ יבר ןופ

 הנשמ ןיא אתכסמ ןופ ןעמָאנ םיחהסּפ
 ןיא םיקרּפ 10 ,דעומ רדס ןיא ארמג ןוא
 ןוא ילבב ארמג ךיוא יו הנשמ רעד

 טלדנַאהַאב .אתפסות ךיוא ןוא ימלשורי
 ,הצמ ןוא ץמח יװ ,חסּפ ןופ םיניד עלַא
 סָאד ,חסּפ ןברק םעד ןייז בירקמ סָאד

 טסייה ימלשורי ןיא ;רדס םעד ןטכירּפָא
 "עז אתכסמ רעד ןיא ;"חסּפ אתכסמ,, יז

 ןגעוו תועידי עקיטכיוו ךיוא ןַארַאפ ןענ
 ןיא םילשורי ןיא חסּפ ןופ גנורעייפ רעד
 .שדקמה תיב ןופ טייצ רעד

 ףיוא םישרדמ ןופ ןעמָאנ אתקיספ
 םימי ןוא םיתבש עכעלרעייפ ענעדישרַאפ

 טרָאװכוז םעד ןיא טרָאּפַאּפַאר .םיבוט
 טָאה "ןילמ ךרע,, ןייז ןיא "אתרטפא;,

 תושרד ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,ןזיוװַאב
 םימי ןוא םיתבש עכעלרעייפ יד ףיוא
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 יד ןיא ןיוש טאהעג ןבָאה סָאװ ,םיבוט

 רעדייא ,"תווטפה,, ןטייצ עטשרע רָאג
 עלַא רַאפ תורטפה טריפעגנייא טָאה ןעמ

 -ַאפ ןענעז סע .רָאי ץנַאג ַא ןופ םיתבש

 -ָאג ןקיזָאד ןטימ םישרדמ עכעלטע ןאר
 סָאװ ,?אנהכ ברד אתקיספ, (1 עמ

 ;אנהכ בר ארומא םוצ ןבירשעגוצ ןרעוו
 ןיא ןופרעד עבַאגסיױא עטסקיטכיוו יד

 רעד ךרוד ,1808 קיל) רעבאב המלש ןופ

 -ענוצ טָאה רעכלעוו ,("םימדרנ יציקמ ,

 -רעמַאב ןוא גנוטיײלנַא ןַא וצרעד ןבעג

 סָאד) ?אתרטוז אתקיסּפ, (2 -- .ןעגנוק

 (אתקיסּפ ןייק טינ ,שרדמ ַא םתס זיא
 ,בוט חקל, ןעמָאנ ןטימ רעמ טנַאקַאב
 ןופ עדנע ןיא) רזעילא היבוט יבר ןופ

 אתקיסּפ; (3 -- גטרעדנוחרָאי ןט1

 ןוא ,848 רָאי ןיא טסַאפרַאפ ,"יתבר
 טימ ליפ טצונאב ךיז טָאה רבחמ רעד

 עטסעב יד .אנהכ ברד אתקיסּפ רעד

 ןיו) םולש שיא ריאמ ןופ זיא עבַאגסיוא
0, 

 ,"ךיד,, טרָאװכוז עז ןיד 8

 ןופ טײצ רעד ןיא דנאל עיצינעפ
 םייב לארשי:ץרא ןופ ןופצ ןיא ,ך"נת

 ,ןונבל םעד םורַא ןוא םי ןשידנעלטימ

 רוצ ןעוועג ןענעז טָאטשטּפיױה עריא ןוא
 דנַאל סָאד זיא טפָא ץנַאג ןוא ,ןודיצ ןוא

 ,ךעלהכולמ עכעלטע ןיא טלייטעצ ןעוועג

 ןופ טָאטשטּפיױה יד ןעוועג זיא רוצ ןוא
 יד ;רעטייוצ רעד ןופ ןודיצ ןוא רענייא
 ןייז ןלָאז ,רעיצינעפ יד ,רעניואוונייא
 ןיא "םיינענכ, יד סָאװ עבלעז סָאד
 ,יױוַא סע זיא קידנעטש טשינ םגה ,ך"נת

 ,"םינודיצ , סלַא טנכײצַאב ןרעוו ייז ןוא

 ,ךַארּפש ַא טדערעג ןבָאה רעיצינעפ יד
 ןוא ,שיאערבעה וצ ךעלנע רעייז זיא סָאװ
 -ערבעה זיא סע זַא ,ןגָאז וליפא ןָאק ןעמ

 -עז סע .םרָאפ רעטלַא ןַא ןיא רָאנ שיא

 -פיוא - תובצמ עכעלטע ןבילבעג ןענ

 ,שיאערבעה טעמכ ייז ןענעז ,ןטפירש

 586 ורעפ--ןיד קספ

 "לעב; טָאגּפָא םוצ טנידעג ןבָאה ייז
 יד ןיטעג-יורפ ַא טאהעג ךיוא ןבָאה ןוא

 ןיא טכארבעג ןרעוו סָאװ .,"תרותשע ,
 יז ןענעז ןדיי טימ  לָאמ ליפ ך"נת
 /באחא ןוא ,גנורירַאב ןיא טפָא ןעמוקעג

 ךדשמ ייז טימ ךיז טָאה לארשי ךלמ

 -ןירּפ יד ,לבזא בייוו ןייז ןוא ,ןעוועג

 -ןייא טוואורפעג טָאה ,ןודיצ ןֹופ ןיסעצ
 ןגעק ,טלוק-לעב םעד לארשי ןיא ןױיפ

 םעד טריפעג טָאה איבנה והילַא סָאװ

 יד ,(ת"י 'א םיּכללמ) ףמַאק ןקיטפעה

 -ייר-םי עטסיירד ןעוועג ןענעז רעיצינעפ

 ערעייז טעדנירגעג ןבָאה ייז ןוא רעדנז

 ןופ סעגערב עטייו יד ףיוא סעינָאלָאק

 עטסדנטיידַאב יד ןוא ,םי ןשידנעלטימ

 ןיא (אשדח אתרק) אגאטרַאק ,ייז ןֹופ
 -ַאב ַא רעכַאנ ןעוועג זיא ,עקירפַא-ןופצ

 רעשרעה ענעגייא טימ עירעּפמיא עטמיר
 ךס ַא ןענעז ייז קנַאד ַא .ץםיטפוש.)

 -ייא יד ןיא ןיירַא רעטרעוו עשיאערבעה

 "עס םעד ךיוא ןוא ךַארּפש עשיאעּפָאר

 טריפעגניירַא ייז ןבָאה תיב-ףלא ןשיטימ
 זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ .עּפָארײא ןיא
 ןדיי ןעוועג רעיצינעפ יד ןענעז שיטקַאפ

 עכלעוו ,"רעעדבעה ,, ,טגָאזעג רעקיטכיר
 ךס ַא זַא ןוא ,לעב םוצ טנידעג ןבָאה

 "גוזַאב ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא ןופ ןדיי
 ,עינַאּפש ןיא ןדי עשידרפס יד סרעד

 ערעייז -- .יז ןופ טמַאטשעג ןבָאה

 "עוו ףיוא) ןודיצ ןֹוא רוצ טעטשטּפױה

 טגָאזעג תואובנ ןבָאה סע הלּפמ סנעמ
 -נַא ןוא ח"כ ,ז"כ לאקוחי ,ג"כ היעשי
 "עג בורח טייצ רעד טימ ןענעז (ערעד
 -רַאפ ןענעז רעיצינעפ יד ןוא ןרָאװ
 רוצ ןוא ןודיצ ןענעז טנייה .ןדנואווש
 "וט עכעלטע ןופ ךעלטעטש עשיכַארא
 ,ןונבל וצ ןרעהעג ייז :רעניואוונייא טנז

 -כוז עז םזימימּפָא ןוא םזימיסעּפ
 ,"טכעלש ןוא טוג,, טרָאװ

 םייב ,עקירעמַא-םורד ןיא דנאל ורעפ
 -ןייא ןאילימ 7 ךרעל ;ןאעקָא ןשיפיסַאּפ
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 ןטסיײמַא ,6,000 ייב טציא ןדיי ;רעניואוו
 טניז ,דנאלשטייד ןופ סנטצעל ענעמוקעג

 יד ןעמונרַאפ 1985 ןיא טָאה רעלטיה
 ןטייצ ערעטלע יד ןיא ;גנוריגער עשטייד

 םיסונא-ןדיי עשינַאּפש טניואוועג ןבָאה

 ייז ןופ ליפ ןוא ,1880 טניז ורעּפ ןיא

 "יוקניא רעד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז

 ,עיציז

 ןיא 1859 -- 1773) ףסוי ,לרעּפ
 עטשרע יד ןופ ;(עיצילַאג ,לָאּפָאנרַאט
 טנַאקַאב ךיוא ,עיצילַאג ןיא םיליכשמ
 -אטשעג ;רעוט-ללכ ןוא ןַאמ רעכייר סלָא

 ענעעזעגנָא יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענ
 -כָארק יו רעלעטשטפירש ןוא עטנועלעג

 -עדנַא ןוא ןאזניוועל ,טרָאּפָאּפאר ,לַאמ

 ףיוא סעידָארַאּפ ענייז ךרוד טנַאקַאב ;ער
 ןוא ?ןירימט הלגמ,, םירוּפיס עשידיסח
 םינָאדװעספ9 רעטנוא ,'קידצ ןחוב;

 םידיסח עכלעוו ,"היחתּפ ןב הידבוע,,

 ;טנערברַאפ ןוא םרח ןיא טגיילעג ןבָאה
 ,ויכרַא ןייז ןענופעג ןעמ טָאה סנטצעל

 סלרעּפ ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ןכלעוו ןיא

 ַא ךיוא יו ,שידיי ןיא ןבירשעג ווירב
 ,שידיי ןיא ?ןירימט הלגמ,

 דנַאל סָאד טסייה 1958 טניז עיסרעּפ
 טָאטשטּפוה  ,עיזַא ןיא דנַאל ;(ןַאריא
 -גייא ןָאילימ 9 ךרעל טָאה :ןארעהעט
 "ױט 40 ךרעל ייז ןשיוװצ ,רעניואוו
 ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא -- .ןדיי טנז

 ,טרָא סיורג רעייז ַא עיסרעּפ טמענרַאפ

 גייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט6 ןיא
 סרּפ) עיסרעּפ טָאה גנונעכערטייצ רעכעל

 רעד ןוא לבב ןעמונעגנייא (ך"נת ןיא
 "רעד טָאה שרוכ עיסרעּפ ןופ רעשרעה
 "וצ לבב ןופ ןדיי ענעבירטראפ יד טביול
 "וצפיוא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייגוצקיר
 ןגעוו רוּפס רעד .שדקמה תיב םעד ןעיוב
 ך"נת יד ןיא ןבעגעגרעביא טרעו םעד
 רופיס ןייא :הימחנ ןוא ארזע םירפס
 -רַאפ ןצנַאגניא זיא "רתסא,, ך"נת ןופ

 588 עיסרעפ---לרעּפ

 טלָאמעד ןופ ;ןדיי עשיסרעּפ טימ ןדנוב

 רעד רעטנוא ןעוועג לארשי-ץרא זיא ןָא

 רעדנַאסקעלַא זיב טפַאשרעה רעשיסרעּפ
 עשיסרעּפ יד ןעמונעגנייא טָאה ןודקומ

 רַאֿפ טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא עירעּפמיא
 רעבָא .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 ַא טליּפשעג עיסרעּפ טָאה רעטייוו ךיוא

 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא עלָאר עסיורג |

 זיא רָאי טנזױט רעביא סָאװ רַאפרעד

 -וצ ,עיסרעּפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג לבב

 -רעּפ ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא טשרע
 ןופ ךָאנרעד ןוא גינעק (רעטראּפ) ןשיס

 "יורג ןוא ,ףילאק ןשינאדעמכַאמ-עשיבַארַא
 ןיא ןעוועג ןענעז םיבושי עשידיי עס

 "וצ זיא טרָאד .עיסרעּפ ןיא ןוא לבב
 דומלת רעד  ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאז
 עסיורג יד ןעװעג ןענעז טרָאד ;ילבב

 ןופ רעכַאנ ןוא םיארומא יד ןופ תובישי
 יד ןופ ךָאנרעד ןוא יארובס ןנבר יד

 רעטרעווכוז יד ןיא םעד ןגעוו עז) םינואג
 -טנַא ןענעז טרָאד ;(??םינואג,, "לבב;

 ,סעטעקס עשידיי ענעדישרַאפ ןענַאטש

 -רעּפ רעכעלטנגייא ןיא םיבושי-טּפיוה יד
 ןוא ןאהַאפסיא ןיא ןעװעג ןענעז עיס

 ןענעז טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא ;ןדַאמַאכ

 ןרָאװעג בורח עיסרעּפ ןיא םיבושי יד
 -לעוו ,ןלָאגנָאמ יד ןופ תוטיחש יד ךרוד

 טכַאמעג בורח טּפיהרעביא ןבָאה עכ
 -רָאי ערעטעּפש יד ןיא ;לבב ןוא עיסרעּפ
 .רעּפ ןיא ןדיי ןעמ טפערט טרעדנוה
 ,לָאצ רעניילק ַא רעייז ןיא רעבָא ,עיס

 עכעלקערש ןטילעג ןבָאה ייז ךיוא ןוא
 עגַאל יד זיא 1848 טניז ;דמש תורזג

 ןרָאװעג רעסעב עיסרעּפ ןיא ןדיי יד ןופ
 רעד ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא
 טנפערעד ךיוא טָאה רעכלעוו ,"סנאילא,

 .רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש עיסרעּפ ןיא
 ןרָאװעג טפַאשענּפָא ןענעז 1921 טניז
 ןדיי ףיוא ןעגנוצענערגַאב עלַא טעמכ
 ןיא ךיז טניפעג ןדיי לייט רעטסערג רעד
 ןַאדאמאכ ,ןארעהעט טָאטשטּפױה רעד
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 רעייז ַא --- .זארעש ,ןאהאפסיא ,זירבאט
 ןדיי ףיוא טַאהעג ןבָאה העּפשה עסיורג
 טימ ,ןרוטלוק עשיסרעּפ ענעדישרַאפ יד
 גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןענעז ןדיי עכלעוו
 שדקמה תיב ןט2 ןופ בױהנָא םעד טניז

 טרעדנה 12 רעביא ןופ ףיולרַאפ ןיא

 רעטלַא רעד ןופ רעטרעװ ליפ .רָאי
 רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז ךַארּפש רעשיסרעפ

 ןַארַאפ ךיוא ןענעז רעטרעוװ לייט) ארמג

 ,לאיגד םירפס-ך"נת ערעטעּפש יד ןיא

 טוהאק .וד ןוא ,(הימחנ ןוא ארזע ,רתסא

 רעייז זַא ןזייװַאב ליוו ?םלשה ךורע ,, ןיא

 ןופ רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא ךס ַא

 יסרעּפ-טלַא רעד ןופ ןענעז ארמג רעד

 "יולג ענעדישרַאפ ךיוא .ךארּפש רעש
 עיגילער רעשיסרעּפ-טלַא רעד ןֹופ ןעגנוב
 םעד) טייקכעלטעג רעשיטסילַאוד ןופ

 ןוא דזומרא טכיל ןוא טייקסטוג ןופ טָאג
 שינרעטצניפ ןוא טכעלש ןופ טָאג םעד

 -שא) םידש ענעדישרַאפ יד ןוא (ןומירהא
 "ריוו ַא טַאהעג ןבָאה (ערעדנַא ןוא יאדמ

 -גוביולג-סקלָאפ עשידיי לייט ףיוא גנוק
 עשידיי יד ןופ ךס ַא עכלעוו ןגעק ,ןעג

 ךױא זיא סע .טפמעקעג ןבָאה םימכח
 עיסרעּפ ןיא ןדיי יד זַא ,ןקרעמַאב וצ

 -ייא ןַא טדערעג ןבָאה רעטלַאלטימ ןיא
 -טּפיוה ריא סָאװ ,ךארּפש עשידיי ענעג
 ןיא ןוא ,שיסרעּפ ןעוועג זיא טנעמעלע
 -עזרעביא ןַא ןַארַאפ זיא ךארּפש רעד

 ,ך"נת ןופ גנוצ

 לארשי ןיא ךלמ וחילמר ןב חקּפ
 "עג רעד רַאפ 726 -- 755 ןרָאי יד ןיא
 טיוטעג זיא ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוו

 לארשי ךלמ ןטצעל םעד ךרוד ןרָאװעג
 .הלא ןב עשוה

 לארשי ןיא ךלמ םחנמ ןב היחקּפ
 -מוא זיא רע ;/29 -- 756 ןרָאי יד ןיא
 ,ןהילמר ןב חקפ ךרוד ןעמוקעג

 טנגעג רעד ןיא ,לילג ןיא ףרָאד ןיעיקּפ
 70 ןַארַאפ ןענעז ןיעיקּפ ןיא ;תפצ ןופ

 590 גאר9--חקּפ

 ןדער עכלעוו ,ןכַאלַאפ תושפנ עשידיי

 זיא סע ןוא ,דרע ןטעברַאַאב ,שיבַארַא

 ןרעטלע ערעייז זא ,עיצידארט ַא ןַארַאפ
 -ץרא ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ טשינ ןענעז
 "ידי רעקיזָאד רעד זַא ןוא ,לארשי

 עטלַא יד ןופ טריטסיױקע בושי רעש

 ןוא לוש עטלַא ןַא ךיוא ןַארַאפ ;ןטייצ

 ראש; עז ןיעיקּפ ןגעו :;תובצמ עטלַא

 ,יבצ ןב ןופ "בושי

 -ָאכעשט רעד ןופ טָאטשטּפױה נארפ
 זיא יז תעב  קילבוּפער רעשיקַאווָאלס

 ןיא רעלטיה ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא
 -עג ןדיי טנזיױט 280 ךרעל 1989 רָאי

 -ידי רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש

 עטסטלע יד וצ טרעהעג ,עטכישעג רעש
 טנַאקַאב ;עּפָארײא ןיא תולהק עשידיי

 יד רעכלעוו ןגעוו ,לוש-?ײנטלַא , יד זיא
 טיובעג זיא יז זַא ,טלהעצרעד עדנעגעל

 "קמה תיב ןופ רענייטש יד ןופ ןרָאװעג
 ןוא ,לוש-סקופ עטלַא יד ךיוא ןַארַאפ ;שד

 ןיוש לָאז רעכלעוו ,םלוע תיב רעטלַא רעד
 .טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא ןעוועג ןבָאה

 -ַאב תורוד עלא ןיא טַאהעג טָאה גַארּפ

 יבר יװ עטנרעלעג ןוא םינבר עטמיר
 היעשי יבר (גארּפ ןופ ל"רהמ) אוויל

 ןאמּפיל בוט-םוי יבר ,(ה"לש) ץיוורוה
 דוד יבר ,('בוטיםוי תופסות,) רילעה

 יבר ,םיײהנעּפָא דוד יבר ,(דוד חמצ) זנַאג
 אדנַאל לאקזחי יבר ,ץישעבייא ןתנוי

 -ַאּפַאר בייל המלש יבר ,(הדוהיב עדונ)
 םוצ זיב .ערעדנא ןוא (ר"יש) טרָאּפ

 "עג ןדיי יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט8
 ןבָאה ןוא ָאטעג ַא ןיא גארּפ ןיא טניואוו
 ןוא תופידר ליפ ןייטשוצסיוא טאהעג
 טלייצרעד ןרעו סע עכלעוו ןגעוו ,תורזג
 "םירוּפס רעגארפ יד) סעדנעגעל ליפ
 יז ןופ ענייא ןוא ,(שטייד ןיא ןהָאק ןופ
 יד ןגעוו -- .םלוג ןופ עדנעגעל יד זיא
 ןיא םלוע תיב רעגארּפ ןופ ןטפירשפיוא
 ןופ "םירוּפס רעגארּפ, ;"דעלג., ןארַאפ
 "ָאטעג רעגארפ סָאד ,, רעגייט ;ןהָאק
 ,(שטייד)
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 לטעטש ַא ןיא 1726) בקעי ,קנַארפ
 1791 --- עיצילַאג-חרזמ ןיא ַאקװעלָארָאק
 "אב סלַא דנַאלשטיײד ןיא ךאבנעפא .ןיא
 ,חיישמ רעשלַאפ ;(קנארפ ןָאפ ןָאר
 רעשיטסיקנארפ רעד ןופ רעפעש ,דמושמ
 ןופ שימעג ַא .גנוגעוװַאב ןוא עטקעס
 ןיא הנומא ןוא םוטנטסירק .,םוטנדיי
 ,םיחישמ סלַא קנאופ ןוא יבצ יתבש
 -יטעט ןייז ןביױהעגנָא טָאה קנארפ בקעי
 ןט18 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא טייק
 ןיא זיא טייצ רענעי ןיא .טרעדנוהרָאי
 עכלעוו ,עילָאדָאּפ ןוא עיצילַאג-חרזמ
 -ַעג ,ייקרעט טימ טצענערגעג ךיז ןבָאה
 לײט ןשיוװצ טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוו
 ,חישמ סלָא יבצ יתבש ןיא הנומא יד ןדיי
 טיט ןעוועג ןיוש זיא יבצ יתבש םגה
 עקיזָאד יד טָאה ןעמ .רָאי 20 רעביא
 רעדָא "ןסּפעש, יד ןפורעג םינימַאמ
 יז טָאה ןעמ !'סעקיניבצ יתבש;
 יז ןופ ליפ זא יֹזַא ,טפדורעג קרַאטש
 -עג ןיא הנומא רעייז ןטלַאהעג ןבָאה
 טשינ ןוא הלבק ןיא ןעוועג קסוע ,םייה
 ארמג רעד ןופ םיניד ייר ַא ןופ ןטלַאהעג
 ןענַאטשעג ןענעז ייז .ךורע ןחלוש ןוא
 -ןָא-יבצ-יתבש יד טימ גנודניברַאפ ןיא
 -ַאב ,ייקרעט ןיא (סעמנאד יד) רעגנעה
 ,קנארפ בקעי .,יקינאלאס ןיא סרעדנוז
 -עגסיורא ןיוש לגניא סלַא טָאה רעכלעוו
 -יזָאלטכיזקיר ןוא טײקנסָאלשטנַא ןזיוו
 טשינ ןדמל רעסיורג ןייק ןיא ןוא טייק

 ןעועג טשינ ךיוא זיא רע םגה .,ןעוועג
 רעקירָאטסיה לייט יװ ,ץראה םע ןייק
 -סיױרַא טייהרעגנוי טָאה --- ,ןבָאה ןליוו
 "אס ןייק עיצילַאג-חרזמ ןופ טרעדנַאװעג

 -רַאפ ןיא ןעמוקעג זיא רע ואוו ,יקינָאל

 -נָא-יבצ-יתבש עקיטרָאד יד טימ גנודניב
 לייט ןטסערג ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעגנעה
 -ער עשינאדעמכַאמ יד םינּפל ןעמונעגנָא

 -רעד יד ןעמוקַאב רע טָאה טרָאד .עיגיל !
 טרעלקרעד ךיז טָאה רע ןוא ,גנוקיטומ
 ,יבצ יתבש ןופ רעטערטרַאפ ,חישמ סלַא
 1798 רָאי ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 292 בקעי ,קנַארפ

 ךיילג ךיז ןבָאה ,עיצילאג-חרזמ ןייק

 עמייהעג עלַא יד טלמַאזעג םיא םורַא
 זיב ןענעז עכלעוו ,רעגנעהנָא-יבצ-יתבש

 -עג ךיז ןבָאה ןוא טפדורעג ןעוועג טציא
 קנארפ .הנומא רעד טימ ןטלַאהַאב טזומ
 ןעמונעג טײקנסָאלשטנַא ןייז טימ טָאה
 עמייהעג טציא ןיב יד ןרעלקרעד ןפָא
 ײר ַא ןיא טנדרָאעגנייא ןוא ,הנומא
 ןוא קסיוב ,ץייהדאּפ ,אנרָאװדַאנ טעטש
 -נָא ערעייז ןופ ןעגנולמַאזרַאפ (ערעדנַא
 ןיא רעביא ןבעג תודע יװ .רעגנעה
 ,(ןידמע בקעי יבר ןופ ?שומישה רפס;
 -וקעגרָאפ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא ןענעז
 ןשיווצ סעילַאנַאכקַאװ עכעלטכעלשעג ןעמ
 ןוא ,סעטתודיסחה ןוא םידיסח ענייז
 ךס ַא טכַאמעג לטבמ ןבָאה לָאז קנַארּפ

 טכַאמעג ריתמ סרעדנוזַאב ןוא תווצמ
 -מערפ טימ ךעלטכעלשעג ןבעל סָאד ,תונז
 זיא סָאד זַא ,קידנרעלקרעד .,ןעיורפ עד
 ןופ תודוס יד טיול הווצמ עסיורג ַא רָאג
 -רעד ןפָא ךיױא טָאה קנַארפ .הלבק
 ,ארמג יד !'דומלת, רעד זַא ,טרעלק
 יד ןַא ןוא רפס קיליײה ןייק טשינ זיא

 ןוא ,טשינ ןטכילפרַאפ דומלת ןופ םיניד
 רעד זיא רפס עקילייה עקיצנייא סָאד זַא

 -ירעד ךיז ןבָאה רעגנעהנָא ענייז .,רהוז
 נָא, ןוא "ןטסירהוז, ןפורעג ךיוא רעב
 ,ןקרעמַאב וצ זיא סע ."ןטסידומלת"יט
 ןעוועג ןענעז רעגנעהנָא ענייז ןשיוצ זַא
 ןליפַא ןוא ,םילבוקמ ,םידמול ןדיי לייט

 בייל הדוהי יבר אנראוודאנ ןופ בר רעד
 ןמחנ יבר קסיוב ןופ בר רעד ,אסירק
 -יורג ַא ,לבוקמ רעטלַא) רוש עשילא יבר
 קרַאטש ןעמונעג ןבָאה ןדיי .ןסחי רעס
 יז ןבָאה ױזַא) ןטסיקנארפ יד ןייז ףדור
 יז טגיילעגניירַא ,(רעטעּפש ןפורעג ךיז
 -נגעק וצ ןעמוקעג זיא סע ןוא ,םרח ןיא
 ןויס) (ןלַאפנָא ןוא ןגעלשעג עקיטייז
 רעקיזָאד רעד ןגעװ -- .(1186 ,ז"טקת
 -ַאק יד ןרָאװעג ריואוועג ןענעז הקולחמ
 זיא טַאטלװער רעד .םיחלג עשיליוט
 ןעגנואווצעג ןבָאה םיחלג יד זַא ,ןעוועג
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 -טנפע ןַא ןבָאה ןלָאז ייז זַא ,ןדיי יד
 ןוא ןטסיקנארפ יד טיִמ חוכיו ןכעל

 ,ךעלטנפע ןעמוקעגרָאפ זיא זחוכיוו רעד

 ,קסלָאדָאּפ ץענעמַאק ןיא עכריק רעד ןיא

 טייז ןייז ףיוא ןעניוועג קידנלעוו ,קנארפ
 זַא ןדיי יד טקידלושַאב טָאה ,םיחלג יד

 תוצמ יד ןיא טולב ךעלטסירק ןצונ ייז

 ,טרעלקרעד ךיוא טָאה דע ןוא ,חסּפ ףיוא
 ןיא ןביולג רעגנעהנָא ענייז ןוא רע זַא
 זיא סָאװ ,טייקינייא-יירד רעקילייה רעד

 ךיוא טָאה רע .םוטנטסירק ןופ דוסי רעד

 טעײז רע זַא ,דומלת םעד טקידלושַאב

 "ער רעד .ןטסירק וצ ןדיי ןופ האנש
 ןבָאה םיחלג יד זַא ןעוועג זיא טַאטלוז

 ןיא ארמג יד ןענערבראפ וצ טנדרָארַאפ

 רעטייוו ךיז טָאה הקולחמ יד .,ץענעמַאק

 -סיוא ןבָאה ןטסיקנַארפ יד ןוא ,ןגיוצעג

 ףָאשיבצרַא רעגרעבמעל םייב טלעוּפעג

 -וקרָאפ לָאמַאכָאנ לָאז סע זַא ,יקסניבול

 -ריק רעד ןיא חוכיו רעכעלטנפע ןַא ןעמ

 -רָאפ זיא חוכיו רעד .גרעבמעל ןיא עכ

 (1789) ט"יקת בא שדוח ןיא ןעמוקעג

 ןהכ םייח יבר ןעוועג ןענעז ןדיי יד ןופ

 ;ץיוָאלזַאי ןופ רעב יבר ןוא טרָאּפָאּפַאר
 ַא גנוניימ ַא ןַארַאפ ךיױא זיא סע

 לארשי יבר ךיוא זַא ,(עקיטכיר טשינ
 -ינָארכ רעד .ןעװעג זיא בוט םש לעב

 רעוואכעלָאב רעב טייצ רענעי ןופ רעק
 ןיא רע ךיוא זַא ,ךיז ןגעוו טלייצרעד

 -גארפ יד .טייז רעשידיי רעד ןופ ןעוועג
 "עייז סלַא טלעטשעגסױרַא ןכָאה ןטסיק

 ןוא אסיוק ביל ,קנַארפ םינעוט ער
 ןטסיקנַארפ יד ןבָאה ָאד .רוש המלש

 ןביולג ייז זַא ,טרעלקרעד ךעלטייד ןיוש

 םעד ךָאנ .םלצ ןיא ןוא ירצונה ושי ןיא

 ,ןטסיקנארפ לייט רעסיורג ַא ןבָאה חוכיו
 ,טדמשעג ךיז ,קנַארפ ןופ לעפַאב ןטיול

 ןעמ .ןעמענ עכעלטסירק קידנעמענָא
 ךרעל טדמשעג ךיז ןבָאה סע זַא ,טביולג

 594 קנַארפ

 ןַארַאפ .ערעדנַא ןוא יקסוועיאמ ,יקסעל

 רעשיליוּפ רעטסערג רעד זַא ,גנוניימ ַא
 ןופ טמַאטש שטיוועקצימ םָאדַא רעטניד

 יורפ ןייז ןוא קנארפ ,ןטסיקנַארפ יד

 ךיז ןבָאה הוח רעטכָאט עגנוי ןייז ןוא
 טָאה קנארפ) עשראוו ןיא טדמשעג ךיֹוא

 -ופ רעד ןוא (ףעזוי ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב

 זיא רעטירד רעד טסוגיוא גינעק רעשיל

 טָאה קנַארפ --- ,רעטָאּפ-ףיוט ןייז ןעוועג

 -אב ַא טריפעג דמש ןֿכָאנ ךיוא רעבָא
 ,רעגנעהנָא עטקעס ןייז טימ ןבעל רעדנוז

 -לוזער רעד ,חישמ רַאפ ךיז קידנטלַאה

 םיא טָאה ןעמ זַא .ןעװעג זיא טָאט

 -נעל ַא ןסעזעג זיא רע ןוא ,טריטסערַא
 גנוטסעפ רעד ןיא (רָאי 18) טייצ ערעג

 זיא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ .וװָאכָאטסנעשט

 ןיוו ןיק טשרעוצ ,ןלױּפ ןופ קעװַא רע

 ןיא ךָאנועד ןוא ןירב ןייק ךָאנרעד

 ןַא טפיקעגּפָא טָאה רע ואוו ,ךאבנפָא

 םעד ןעמוקַאב קידנבָאה ןוא ץַאלַאּפ עטלַא

 ,(רעסייק ןשיכיירטסע ןופ) ןָארַאב לטיט

 "יד טימ ןבעל טיירב ַא טריפעג רע טָאה

 -ילימ ןגייא ןא טימ וליפא ןוא סרענ
 ןלױּפ ןיא ייס ,רעגנעהנָא ענייז .רעט

 ןיא רעגנעהנָא-יבצ-יתבש עמייהעג יד ייס
 עכלעוו ןשיוצ) טעטש ערעדנַא ןוא גארּפ
 יבר ןופ ןוז רעד ןענופעג ךיז טָאה סע

 -ייא ןָאפ ףלָאװ ןָארַאב ,ץישעבייא ןתנוי

 ךָאנ .טלעג טקישעג םיא ןבָאה ,(ץישעב
 גנוריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה טיוט ןייז

 הוח רעטכָאט ןײז עטקעס רעד ןופ
 טיוט סקנַארפ ךָאנ רעבָא ,(אשטאווא)
 רעקינייו טקישעג רעגנעהנָא יד ןבָאה
 -געהנָא יד ןבָאה טּפיוװהװרעביא ןוא ,טלעג
 ןוא טרילימיסַא זייוכעלסיב ךיז רעג
 ןריסערעטניארַאפ וצ ךיז טרעהעגפיוא !
 ,גנוגעוװַאב רעצנַאג רעד טימ |

 ךאבנפָא ןיא ?ףיוה,, רעד זַא ןעוועג זיא |
 ,טריטָארקנַאב טָאה |

 . ןופ .טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןדיי 0
 -ימַאפ עשיליוּפ ענעעזעגנַא ןעמַאטש יז
 -ַאז ,יקסנישירק .יקסװָאלַאװ יו סעיל

 גנוגעוו !
 ןשיווצ ןקרעמַאב וצ ןעוועג ןענעז .ריא ןופ

 ףוס רעד

 ןיא הוח ןעװ ןוא

 "ַאב יד זיא 1817 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ןרוּפש עסיוועג .,ןדנואוושרַאפ
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 ןלױּפ ןיא סעילימַאפ ןטסיקנארפ לייט

 -יװעג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןקַאלָאּפ

 "עג הנותח ,עיצידארט עשיטסיקנארפ עס

 סעּפע טַאהעג ,ענעגייא טימ רָאנ טָאה

 ,םידימלת ענייז ןוא קנארפ ןופ םיבתכ

 "תורות ,, ,שילױּפ ןטכעלש ַא ןיא ןבירשעג

 טניט ןטיור טימ ןבירשעג םיקוסּפ ףיוא
 "םודא; ףיוא זמר ַא ןעוועג זיא סָאד)

 "תורות ,, יד טָאה ןעמ ,("םודא תד,, ןוא

 סָאד ןוא "?אנטומַאלַאב אילביב., ןפורעג
 םילשמ ,ןעקנַאדעג ענדָאמ ןעוועג ןענעז

 ןוא קנַארפ ןופ טייקסיורג רעד ןגעוו

 ןטסיקנַארפ רעד ןגעוו --- .עיגילער ןייז

 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז גנוגעװַאב

 -כיו סָאד ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכיב
 "נַאסקעלַא ןופ שיליוּפ ןיא זיא עטסקיט

 -יקנארפ יא קנארפ,, רַאהסירק רעד

 יד טל ךעלטנירג טײברַאַאב ,"ישטש
 "קָאד ערעדנַא ןוא םיבתכ עטנָאמרעד

 לייט ַא ןבעגעגוצ ףוס םוצ ןוא ,ןטנעמ

 ַא ?יקבולס, ,"תורות, סקנארפ ןופ
 "אס םוחנ טָאה קרעוו ןקיזָאד ןופ לייט

 רעשיאערבעה ןיא ןבעגעגסױרַא ,ווװָאלָאק

 ןופ לייט ַא ."ותדעו קנארפ,, גנוצעזרעביא
 ןיא ןעניפעג ךיז ןבָאה טסבלעז םיבתכ יד

 .רעשידיי רעד ייב םואעזומיןָאסרעב םעד

 ךיוא זיא קיטכיו :עשראוו ןיא הלהק

 ןיא ץערג רָאסעּפָארּפ ןופ ךוב סָאד

 ?ןטסיקנארפ יד דנוא קנארפ, שטייד
 רָאסעּפָארּפ ןופ טעברַא יד זיא קיטכיוו

 תודלותל, שיאערבעה ןיא ןַאבַאלַאב .מ
 -ָאילביב ןייז ךיוא ןוא "תיקנרפה העונתה

 -עוואב-ןטסיקנארפ רעד רעביא עיפארג

 קנרפ תיב ילת לע; ווָאשאבור ,גנוג

 ןטנעמוקָאד עשיאערבעה עטלא יד ןופ

 ןופ ?שומשה רפס., רעד קיטכיוו ןענעז

 ןוא "תונורכז, יד ןוא ןידמע בקעי יבר
 ןיא ;רעװָאכעלָאב רעב ןופ "הניב ירמא,
 יד ןיא טכעלטנפערַאפ ןענעז שידיי

 יד ?ָאװיי; ןופ ןטפירש .עשירָאטסיה
 טָאה רעכלעוו ,סעגראפ ןופ תונורכז

 טרופקנַארפ---?עקנַארפ

 ;ןסקָאדָאטרָא עּפרַאש
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 -ןפָא ןיא ץַאלַאּפ סקנארפ ןיא טכארברַאפ

 ,טיוט סקנארפ ךָאנ ןיוש ךאב

 גַארּפ ןיא 1801) הירכז ,לעקנַארפ
 ןיא רעטנרעלעג ,(ָאלסערב ןיא 1875 --
 טעטש יײר ַא ןיא בר ,לארשי תמכח
 יד וצ טרעהעג טָאה ,(ןעדזערד ,ץילּפעט)

 יד ןגעק םוטנדיי ןיא ןלארעביל עקיסעמ

 וצ יד ןגעק ןוא רעמרָאפער רעפראש וצ

 ןיא טעדנירגעג

 ראנימעס-רעניבאר ןטמירַאב םעד 6
 ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא ,יולסערב ןיא

 ןבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו ןוא רָאטקער
 ןוא טעדנירגעג ;םידימלת רעטרעדנוה

 טפירשסטַאנָאמ,, עטמירַאב יד טריגאדער
 םעד טּפַאשנסיו דנוא עטכישעג ריפ

 -אדנופ ייווצ יד ןופ רבחמ ;"סמוטנעדוי

 יכרד,, לארשי תמכח ןיא קרעװ עלַאטנעמ
 ןוא לעטשנעמַאזוצ םעד רעביא) "הנשמה

 ןופ תומישר ,הנשמ רעד ןופ עיצקאדער
 -יא) "ימלשוריה אובמ,, ןוא (םיאנת יד

 לעטשנעמאזוצ ןוא עיצקאדער רעד רעב
 ךיוא שטייד ןיא טָאה רע ,(ימלשורי ןופ

 יז ןשיווצ ,ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןבירשעג

 -עזרעביא - ך"נת רעשיכירג רעד רעביא

 -עלטכירעג רעד ,"אטניגַאוטּפעס,, גנוצ

 םעד רעביא ,ןדיי ייב זייווַאב תודע רעכ
 -ורּפ"ך"נת לארשי-ץרא יד ןופ סולפנייא

 -נאסקעלַא-שיטסינעלעה רעד ףיוא םיש
 -- .ערעדנַא ןוא עיּפָאזָאליפ רעשעירד

 יד שיאערבעה ןיא ןַארַאפ זיא םיא ןגעוו

 -ָאניבַאר סחניּפ לואש ןופ עיפַארגָאנָאמ
 ,"לקנַארפ הירכז יבר,, שטיוו

 ןיא טָאטש ןיַאמ םא טרופקנארפ
 "יואוונייא טנזיוט 600 ךרעל ,דנַאלשטיײיד

 רָא י ןיא ןעוועג ןענעז ייז ןשיוצ ,רענ

 רעסיורג ַא ןדיי טנזיוט 80 ייב ,82
 רעלטיה יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא לייט
 "ושי עשידיי עטלַא יד ןופ ענייא .תוטיחש
 "ידי סלַא טנַאקַאב ;עּפָאריײא ןיא םיב
 ןיא :טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ בושי רעש
 טַאהעג טרָאד ןדיי יד ןבָאה רעטלַאלטימ
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 -ָאטעג ,ןעגנוגלָאפרַאפ ליפ ןייטשוצסיוא
 טרעדנוהרָאי ןט1/7 בױהנָא ןיא ;תורזג

 םעד ןופ לַאפנָא רעד ייז ףיוא ןעוועג זיא

 ץיּפש רעד ןיא ךלימטעפ ץניוו טימ ןומה

 טָאה לַאפנָא ןופ ןרעוו לוצינ ןבילוצ ןוא

 ןיא ?טרופקנארפ-םירוּפ,, טכַאמעג ןעמ
 טרָא-ץיז רעד ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט9

 -ןיא ,ןטסיסנאניפ עשידיי ענעעזעגנָא ןופ

 -קנארפ רעד ןופ ייז ןשיווצ) רעלעירטסוד
 טָאר יד ןוא ,זיוה-?דלישטָאר, רעטרופ

 -קנארפ ןופ ךיוא טמַאטש עילימַאפ-דליש
 -ָאטרָא ןשיווצ ןפמַאק עזעיגילער ,(טרופ

 טרופקנארפ ןיא ;רעמרָאפער ןוא ןסקָאד

 -ָאטרָא יינ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ןושמש יבר ןופ גנוגעווַאב עשיסקָאד

 -ַאנ זיא סָאװ ("שריה., עז) שריה לאפר

 םעדייא ןייז ךרוד ןרָאװעג טריפעג רעכ
 ַא טַאהעג טָאה ןוא רעיורב המלש ברה

 טלעוו רעשידיי רעד ףיוא העּפשה עסיורג
 ַא ןייז ןָאק סע זַא ,ןזייווַאב ריא טימ

 לָאז סָאװ םוטנדיי שיסקָאדָאטרָא גנערטש

 ;ןגנודליב רענרעדָאמ וצ טסאּפעגוצ ןייז
 עיסקָאדָאטרָא רעטרופקנארפ יד טָאה ןעמ
 ?עיסקָאדָאטרָא-סגנונערט, ןפורעג ךיוא

 טשינ ןוא טלײטעגּפָא ךיז טָאה יז לייוו
 עלארעביל ערעדנַא טימ ןשימ טלָאװעג

 רעטרופקנארפ .םוטנדיי ןיא ןעגנוטכיר
 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טָאה םוטנדיי
 -יורג עריא ךרוד טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ
 ץיוורוה היעשי יבר :ןטייקכעלנעזרעּפ עס
 רעוואנַאדײיק לאומש ןרהא יבר ,(ה"לש)
 תכימס;) ןהכ ילתפנ יבר ,(ק"שרהמ)
 ינּפ;) קלָאפ עשוהי בקעי יבר ,("םימֿכח
 ןופ רעדנירג) רעלדַא ןתנ יבר ,("עשוהי
 יבר ,?רעלדַא; עֹז ,תודיסח טרָאס ַא
 ןיא ןוא ,("'האלפה) ץיוורוה סחניּפ
 ,טסאי רעקירָאטסיה םעד טייצ רעיינ רעד
 "רעב ,עילימאפ-דלישטָאר יד ,םייהנעדייה
 ,שריה לאפר ןושמש יבר ,רעגייג ,ענ
 -ךוה עז -- .רעבוב .,גייווצנזָאר ,ךילרע
 "טרופקנארפ ןיא ןעניבאר יד, ,ץיוו
 ,(שטייד)

 298 ךיירקנַארּפ

 -ָארייא-ברעמ ןיא דנאל ךיירקנַארֿפ
 ,רעניואוונייא ןָאילימ 42 ךרעל .עּפ
 -ּפעס ןיא המחלמ רעד רַאפ) ייז ןשיווצ
 ןדיי טנזיוט 240 ךרעל (1939 רעבמעט

 טרעו םירפס עשיאערבעה עטלַא יד ןיא
 יבר ןוא ,"תפרצ ,, ןפורעגנָא דנַאל סָאד

 ףיוא שוריפ ןייז ןיא (ק"דר) יחמק דוד

 הזה לחה תולגו, הידבע ןיא קוסּפ םעד

 "תפרצ דע םינענכ רשא לארשי ינבל

 ןעמ טניימ תפרצ זַא ,גנוניימ יד טגנערב
 זַא ,ןעמונעגנָא טרעו סע --- .ךיירקנארפ

 זיא ךיירקנארפ ןיא בושי רעשידיי רעד

 רעטצעל רעד ןיא ןיוש ןוא ,טלַא רָאג
 ןעועג ןענעז שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ

 טלָאמעד טָאה סָאװ ,ךיירקנארפ ןיא ןדיי
 וצ טרעהעג טָאה ןוא עילַאג ןסייהעג

 ןדיי ןלָאז ןעגנוניימ ערעדנַא טיול .םיור
 ןוא ,לײסרַאמ טָאטש יד טעדנירגעג ןֿבָאה
 ןעוװעג זיא ןופרעד ןעמָאנ רעד זַא
 רעד זַא ,רימ ןסייוו סלאפנדעי ,"הלסמ,
 "רוה ןופ ןוז) סואלעכרא ךלמ רעשידיי

 ,עילאג ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא (סוד

 ןיא רימ ןפערט בושי ןשידיי ןסיורג ַא

 ,ָאדרָאב ,לייסראמ ןיא טרעדנוהרָאי ןט4

 "םורד ןיא עלא) אנאבראנ .,ןאיניווא
 רעסיורג רעד לראק גינעק .(ךיירקנארפ
 ןיא בושי ןשידיי םעד טקרַאטשרַאפ טָאה

 זַא ,טלייצרעד טרעוו סע ןוא ,ךיירקנארפ
 ןסיורג ַא לבב ןופ טכַארבעג טָאה לרַאק

 ןיא טצעזַאב םיא ןוא ריכמ יבר ןדמל
 אישנ רַאפ טכַאמעג םיא ןוא אנאבראנ
 ןופ ?הלבקה רפס, רעד .ןדיי יד רעביא

 רָאי ןיא טָאה לרַאק זַא טלייצרעד ד"באר
 דַאדגַאב ןייק ףילַאק םוצ טקישעג 7
 רעד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ עיצאגעלעד ַא

 רענעי ןופ זַא ,רעכיז זיא סע .קחצי דיי
 דומיל רעד קרַאטשרַאפ ךיז טָאה טייצ
 -קנַארפ זַא ױזַא ,ךיירקנַארּפ ןיא הרותה
 ַא טייצ רעד טימ ןרָאװעג זיא ךייר
 "גװַאב םוטנדיי ןופ רעטנעצ רעקיטסייג
 ,12 ,11 ,10 טרעדנוהרָאי יד ןיא סרעד
 -נעזרעּפ עשידיי עטסערג יד וצ ,13 ןוא
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 "וגה ריאמ םשרג ונבר ןרעהעג ןטייקכעל

 ילעב יד ,(י"שר) יקחצי המלש יבר ,הל

 סָאד ;(םת בקעי ונבר ,ם"בשר) תופסות

 -קנַארפ ןופצ ןיא סנטסיימ ןעוועג זיא

 רעד ןיא ,ךיירקנארפ-םורד ןיא ;ךייר
 -עג זיא סָאװ ,"סנאווארפ,, ץניווָארּפ

 םעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטש
 ןיא םוטנדיי ןטרעלקעגפיוא שיּפָאזָאליפ

 טלקיװטנַא ךיז טָאה ,עינַאּפש ןקידתונכש
 ,םיצילמ .,םוטנדיי סנדנריפָאזָאליפ ַא

 "ֿנַא ןוא ינינּפה היעדי יבר יװ ,םירקוח
 "עז ךיירקנארפ-םורד ןיא ךיוא ןוא ,ערעד

 רעקסַאּפ ,אנארעג ןיא תובישי ןעוועג ןענ
 ד"באר דוד ןב םהרבא יבר ,היחרז יבר)

 -רָאפ ךיוא ןענעז טרָאד .(ערעדנַא ןוא
 ןופ רענגעק יד ןשיװצ ןפמַאק ןעמוקעג

 עילעפנָאמ ןופ המלש יבר) עיפָאזָאליפ

 1242 ןיא .םירקוח יד ןוא (ערעדנַא ןוא
 ,ארמג יד טנערברַאפ זירַאּפ ןיא ןעמ טָאה

 "עג טָאה גרעבנטָאר ןופ ריאמ יבר ןוא
 הפורש ילאש, הניק יד ףיורעד ןבירש

 בא ןיא געט 10) 1206 ןיא ."שאב
 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא (ו"ס םיפלא 'ה

 "רעד :ךיירקנארפ ןופ ןדיי ףיוא שורג

 טביולרעד לָאמ עכעלטע ייז ןענעז ךָאנ

 רָאי ןיא רעבָא ,ןעמוקוצקירוצ ןרָאװעג
 -גיא ןרָאװעג ןביוטראפ ייז ןענעז 4

 ןעמ טרעה ןָא טלָאמעד ןופ -- .ןצנַאג

 ,קיגײװ רעייז ךיירקנארפ ןיא ןדיי ןופ

 ןדיי עסיוועג זַא ,רעכיז זיא סע םגה

 טייצ וצ טייצ ןופ טצעזַאב ָאי ךיז ןבָאה
 סָאװ םיסונא סרעדנוזאב ,ךיירקנארפ ןיא
 "וטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ ןפָאלטנַא ןענעז

 ,1499 ןיא עינַאּפש שורג םעד ךָאנ לַאג

 ענעעזעגנָא ייר ַא זַא ,רעכיז ךיוא זיא סע
 ןט18 ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשיזיוצנארפ

 "איבנ;, רעד, טרעדנוהרָאי ןט16 ןוא
 -נָא ןוא ןעטנָאמ ,סומאדארטסאנ לאכימ
 עקיזָאד יד ןופ טמַאטשעג ןבָאה (ערעד
 יד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעוו .םיסונא
 ןט18 ףוס ןיא) עיצָאלָאװער עשיזיוצנארפ
 -נייא עסיוועג ןעוועג ןענעז (טרעדנוהרָאי

 00 ךיירקנַארפ

 ןוא ,ךיירקנארפ ןיא תולהק עשידיי ענלצ

 טניואועג ןבָאה טסבלעז זירַאּפ ןיא

 ענעמוקעגרעבירַא סנטסיימ ,ןדיי לסיבַא

 "ָאוער יד ןוא .טנגעג-סאזלע רעד ןופ

 יד טרעלקרעד 1791 ןיא טָאה עיצול

 -עגלַא ןיא ,ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכיילג

 עיצולָאװער עשיזיוצנארפ יד טָאה ןיימ

 רעשידיי ןופ גנורימאלקָארּפ ריא טימ

 עסיורג ַא טַאהעג גנוקיטכערַאבכיײלג
 ןופ גנורעטעברַאפ רעד ףיוא ךיוא העּפשה

 רעדנעל ערעדנַא ייר ַא ןיא בצמ ןשידיי
 -עלָאּפַאנ טָאה 1806 ןיא ,עּפָאריײא ןיא

 "דהנס,, ןטמירַאב םעד ןפורעגפיונוצ ןָא

 סָאװ ,('ןירדהנס,, טרָאװכוז עז) "ןיר

 -גייא ןויטקעפע ןַא רָאנ טַאהעג טָאה
 יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא .סולפ

 ךיז ךיירקנארפ ןיא גנורעקלעפַאנ עשידיי
 .ליפ טשינ רעבָא ,טרעסערגרַאפ סָאװטע

 "רַאפ טייצ רעקיזָאד רעד ןיא ןבָאה ןדיי
 ,ןעגנולעטש עכיוה ךיירקנארפ ןיא ןעמונ

 טינ רעבָא .(ערעדנַא ןוא דליפ ,עימערק)
 ןדיי לָאצ רעניילק רעד ףיוא קידנקוק

 -ַאב וצ ןעוועג ךיירקנארפ ןיא ךיוא זיא

 טרעדנוחרָאי ןט19 ןופ ףוס ןיא ןקרעמ

 טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב עשיטימעסיטנַא ןַא
 -ַאב ןיא טקנוּפ רעטסכעה ריא טכיירגרעד

 "ירד, עז) סעצָארּפ-סופיירד ןטמיר
 עשיזיוצנַארפ ענעעזעגנָא ןוא ,(?סופ
 ןוא ַאסנַאמעלק ,אלָאז) ןטייקכעלנעזרעּפ

 ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז ,(ערעדנַא
 עטשרע יד ןיא .םזיטימעסיטנַא םעד
 טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ ןרָאי רעקילדנעצ
 ןדיי זירַאּפ ןייק טרעדנאוועגנייא ןבָאה
 טניז) רעכאנ ןוא ,דנאלסור ןוא ןליױּפ ןופ
 ךיוא (1983 ןיא רעלטיה ןופ הלשממ רעד

 ןדיי לָאצ יד זַא ױזַא ,דנאלשטייד ןופ

 ןיב .טרעסערגרַאפ סָאװטע ךיז טָאה
 "ער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןלַאפ םעד
 הלּפמ רעד ךָאנ 1940 ינוי ןיא קילבוּפ
 -קנארפ ןיא ןדיי ןבָאה ,המחלמ רעד ןיא
 -ערגאב ענייק ןופ טסואוועג טשינ ךייר
 עכיוה ןעמונראפ ןבָאה ןדיי .ןעגנוצענ
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 זיא םולב ןָאעל) גנוריגער רעד ןיא ןטמַא

 -יגימ-רעימערפ טייצ עסיוועג ַא ןעוועג

 ,ןזעוו-ץנאניפ ןיא ,רעטילימ ןיא ,(רעטס

 טײצ - המחלמ רעד ןיא .רוטארעטיל

 -ץגמוא ךיירקנארפ ןיא ןדיי ךס ַא ןענעז

 יד -- .םיחצור עשטייד יד ךרוד ןעמוק

 ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטסנעעזעגנָא

 טייצ רעטצעל רעד ןיא ןענעז ךיירקנארפ

 ,רךעברעיימ ,שריה ןָארַאב ,עימערק ןעוועג

 -טָאר דנַאמדע ןָארַאב ,(רָאטיזָאּפמָאק) יולה

 רעדירב ,לעשאר ,ןהכה קודצ ברה ,דליש

 ,יולח רָאסעּפָארּפ ,גרובנערעד ,ךַאנייר

 ןָאעל ,קנומ המלש .רד ,דראנרעב הרש

 -יזיוצנארפ סָאד .ןָאסגרעב ירנַא ,םולב

 .טלעו םעד ןבעגעג טָאה םוטנדי עש

 יו סעיצוטיטסניא עקיטכיו םוטנדיי

 -בה לארשי לכ) ?טילַאערזיא סנאילַא;

 טייצ רעטצעל רעד ןיא ןוא ,א"קיי ,(םיר

 ןופ טרָא-ץיז רעד ןעוועג ךיוא זירַאּפ ןיא

 יװ סעיצוטיטסניא עשידיי עלַאנָאיצַאנ

 (טפַאשלעזעג -  עיצאוגימע) ?סעציה,

 ,"טרָא, ,(טייהטנָאװעג רָאפ ?עזָא;

 -ץעּפָאלקיצנע-װַאנבוד רעד ןופ עבַאגסיוא

 "רעד סנטצעל ןענעז ךיירקנארפ ןיא .עיד

 רעזירַאּפ ,,) ןעגנוטייצ עשידיי ךיוא ןעניש

 לַאנרושז רעד ןוא ,(ערעדנַא ןוא ?טנייה

 "יא ןעװעג ןיא ?ףיאושז דיטע יווער,,

 תמכח רַאפ ןלַאנרושז עטסעב יד ןופ רענ
 -ידי ערעטלע רעד ןגעוו עז -- .לארשי

 -עדיג ןיא ךיירקנארפ ןיא עטכישעג רעש
 -נַארפ רעד ןופ ?'םייחהו הרותה,, סנַאמ
 -עג סעצערג עז ןָא עיצולָאװער רעשיזיוצ

 סווָאנבוד ןוא דנַאב רעטצעל םעד עטכיש

 רעד ןגעװ .עטכישעג עשידיי עטסעיינ
 "שּפארייא ןברוח., עז טפאשרעה - רעלטיה
 -ָאלקיצנע רעד ןופ לייט ןטשרע ףוס

 ןענישרעד זיא סנטצעל .-- .עידעּפ

 -ביוו ַא קרָאי-וינ ןיא ָאוויי ןופ שידיי ןיא

 -קנארפ ןיא ןדיי יד רעביא ךובלמַאז קיט
 , ,ךייר

 002 סדרפ---טנעצָארּפ

 ,ב"כ תומש) שמוח ןיא טנעצַארּפ
 ,טגָאזעג טרעוו (ג"כ םירבד ,ה"כ ארקיו
 גראוונסע רעדָא טלעג טגרָאב ןעמ ןעוו זַא

 ןעמענ טשינ םיא ייב ןעמ רָאט דיי ַא וצ
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ;טנעצָארּפ

 -עג ןרעוו "ךשנ הזיא, קרּפ אעיצמ אבב
 סע סָאװ םעד ןגעװ םיניד יד טכארב
 סע ןוא ,(ךשנ ,תיבר) טנעצָארּפ טסייה

 זיא טָאברַאֿפ רעד זַא ,טגָאזעג טרעוו

 ךיוא רָאנ הולמ םעד ףיוא רָאנ טשינ

 טלעג סָאד טמענ סָאװ םעד) הול ןפיוא

 .תודע יד ףיוא ךיוא ןוא (גרָאב ףיוא
 רעד זַא ,טגָאז א"ס אעיצמ אבב ארמג יד

 טנעצָארּפ ףיוא טלעג ןגרָאב וצ טָאברַאפ

 ַא ןענעגרה ,ההיצר יו ברַאה יװַא זיא
 ןיא .טָאג ןיא ןייז רפוכ יו ןוא ,שטנעמ

 ןינע רעד ןעוו ,רעטלַאלטימ .ןרעטעּפש

 "טנַא קרַאטש ןרָאװעג זיא ןגרָאב-טלעג

  הצע ןַא טגָאזעג םינבר יד ןבָאה ,טלקיוו

 -סיע רתיה, םעד טריפעגנייא ןבָאה ןוא

 ןַא ףיוא טביירש ןעמ ,טסייה סָאד ,"אק

 "עג טשינ טרעוװו טלעג סָאד זַא ,ךַאמּפָא

 ַא טרעװ הולמ רעד רָאנ ,םתס טגרָאב

 -ָארּפ םעד ןוא טפעשעג סהול םוצ ףתוש
 חסונ רעד .ףתוש סלַא רע טמענ טנעצ

 . ףפס ןיא ןַארַאפ זיא אקסיע רתיה ןופ
 -ענ ןעמ טָאה רעטעּפש ?.העבש תלחנ;

 זיולב רָאנ חסונ ןצנַאג םעד טשינ ןבירש
 ,"אקסיע רתיה יּפ לע, רעטרעו יד

 -ישה ריש) סדרּפ טרָאװ סָאװז 0179
 (רעטרע ערעדנַא ןוא 'ב תלהק ,'ד םיר

 טפור לאושייץרא ןיא ;ןטרָאג ַא טיײדַאב

 ַא רָאנ סדרּפ ןעמָאנ ןטימ סנטצעל ןעמ

 "טיצ טטקַאװ סע ןכלעוו ןיא ,ןטרָאגטכורפ

 ןענירטיצ ,ןצנארעמָאּפ  ,ןטכורפ-סור
 הגינח ארמג רעד ןיא -- .טּכורפּפײרג
 ןפורעגנָא סדרּפ ןעמָאנ ןטימ טרעוו ד"י
 סע ןוא ,ערעל עשיפָאזָאליפ שמייחעג ַא
 יד זַא אתיירב יד טכַארבעג טרָאד טרעוו
 יבר ןוא רחא ,אמוז ןב ,יאזע ןֵכ ,םיאנת
 -בנ) "סדרּפ ןיא ןיירָא; ןענעז ,אביקע
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 זיא אביקע יבר רָאנ ןוא (סדרּפל וסנ
 םירפס הלבק יד ןיא .םולשב סױרַא
 ןפורעגנָא ךיוא הלבק יד לָאמלייט טרעוו

 ךיױא טכַארטַאב ןעמ .סדרּפה תמכח
 ןופ תובת-ישאר סלַא סדרּפ טרָאװ סָאד

 -עמ 4 יד ,"דוס ,שורד ,זמר ,טש9;
 ןשטייטנייא ןָאק ןעמ עכלעוו טיול ,ןדָאט

 ,הרות רעד ןֹופ תווצמ יד ןוא םיקוסּפ יד

 -רּפ 12 ,תורהט רדס ןיא תכסמ הרֿפ
 ןיא) אתפסות םיקרּפ 11 ןוא הנשמ םיק
 זיא ארמג ;(םיקרּפ 12 די בתכ רעניוו

 הרּפ ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב :ָאטשינ

 ןבעגעגרעביא ןרעוו 'ג קרּפ ןיא .המודא
 ןבָאה עכלעוו ,םילודג םינהכ ןופ ןעמענ

 ,המודא הרּפ יד טכַאמעג

 שמוח 1 ןיא ;(וק עטיור) המודא הרפ
 וצ ידכ זַא ,טגָאזעג טרעוו ט"י רבדמב

 -עג אמט זיא רעכלעוו ,םענייא ןקינייר

 ַא ןעמענ ןעמ לָאז ,תמ ַא ךרוד ןרָאװ

 טשינ טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,וק עטיור

 ןטכעש ריא לָאז ןהכ ַא ןוא ,טעברַאעג

 ןשימסיוא ׁשַא סָאד ןוא ןענערברַאפ ןוא

 םעד ןופ ןצירּפש ןוא רעסאוו-לאווק טימ
 יד .שטנעמ אמט םעד ףיוא רעסַאװ

 טװאורּפעג ןבָאה םישרפמ ערעטעּפש
 ,הוצמ רעקיזָאד רעד רַאפ םימעט ןבעג

 ךיז טביוה רעבירעד זַא ,טגנערב י"שר
 רעטרעװו יד טימ הרּפ ןופ השרּפ יד ןָא
 זַא ןזייו וצ ידכ ,"הרותה תקח תאז,
 ,םעט ַא ןָא טָאבעג ַא ,"הקוח,, ַא זיא סָאד

 שדוח ןיא םיתבש יד ןופ םענייא ןיא---
 הרּפ ןופ השרּפ יד טנעיילעג טרעוו רדא
 תשרּפ, תבש םעד טפור ןעמ ןוא המודא
 ."הרּפ

 -- 1860 לאומש ןועמש ,גורפ
 -ידיי ןוא רעשיסור רעטמירַאב 6

 קרעװ עשירעטכיד ענייז ;רעטכיד רעש

 ןשידי םוצ עביל טימ טכױהַאב ןענעז
 -געגנַאגרַאפ רעשירָאטסיה ןייז וצ ,קלָאפ

 604 יורפ---הרפ

 ןבירשעג טָאה רע .ןויצ וצ עביל ,טייה
 -ייז ןופ ליפ .שידיי ןיא ןוא שיסור ןיא

 .רעדילסקלָאפ ןרָאװעג ןענעז רעדיל ענ
 ."ןָאקיסקעל,, סנזייר ןיא גורפ ןגעוו םיטרּפ

 "הטימש ,, עז לןבוורַּפ

 ,שיאערבעה ןיא "השא ,) יורפ יד יורפ
 ןיא טמענרַאפ (לָאצרעמ ןיא ?םישנ;

 ןבעל-סקלָאפ ןוא עיגילער רעשידיי רעד
 טרעוװ טייז ןייא ןופ .טרָא סרעדנוזַאב ַא
 יד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,טרעלקרעד

 "ליג ןענעז סָאװ ,"ארמג ןמזהש תווצמ,,-

 יװ ,טייצ רעטמיטשַאב ַא ןיא רָאנ קיט
 ,(סנכָאװרעדניא ןוא גָאטיײב רָאנ) ןיליפת

 ןענעז ,המודכו (גָאטײב רָאנ) תיציצ
 הנשמ) ןייז וצ םייקמ ייז רוטּפ ןעיורפ
 ,טגָאזעג ךיוא טרעוו סע ;('ג קרּפ ןישודק

 ןייק ןענרעל טשינ ןעיורפ ףרַאד ןעמ זַא
 ארמג רעד ןופ םימכח לייט םגה ,הרות

 ָאי ןעיורפ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 ענייא ךיוא ;'א האּפ ימלשורי) ןענרעל

 אלש ןיא ירפרעדניא תוכרב יד ןופ
 "עג טשינ זיא ןעמ סָאװ) "השא ינשע

 ארמג יד .(יורפ ןייק ןרָאװעג ןריוב
 תבש) "הלק ןתעד םישנ, ךיוא טגָאז

 רעד ןופ .קיניזטכייל ןענעז ןעיורפ ,(ג"ל
 ארמג ,ך"נת ןיא טרעװ טייז רעטייווצ

 ,טגָאזעגנָא םירפס עשידיי ערעדנַא ןוא
 ףוס ןיא .ןעיורפ יד ןצעש לָאז ןעמ זַא

 תשא, לטיּפאק סָאד ןַארַאפ זיא ילשמ
 ןעגנוזעג טרעװ סע רעכלעוו ןיא ,"ליח
 ארמג יד .יורפ רעד רַאפ גנַאזעג-ביול ַא
 ביל לָאז ןַאמ רעד זַא ,טגָאז ב"ס תומבי
 ריא ןייז דבכמ ןוא ךיז יוװ יורפ יד ןבָאה
 ד"י הליגמ ןיא ,טסבלעז ךיז יו רעמ
 "ןה תוינמחר םישנ, טגָאזעג טרעוו
 רַאפ .(קיצרַאהמראב ןענעז ןעיורפ)
 ןיא טגײלעג ןעמ טָאה יורפ ַא ןגָאלש
 סע .(גרעבנעטורמ ם'רהמ תובושת) םרח
 תונקת ליפ ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןענעז
 ךיוא ןעועג זיא סע ,יזרפ רעד תבוטל
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 - ץנעדנעט יד ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןיא

 ,רענעמ עדמערפ ןופ ןעיורפ ןלײטעצּפָא

 -ירעד .תונז וצ ןריפרעד וצ טשינ ידכ

 שדקמה תיב ןיא ןיוש ןעמ טָאה רעב

 -עמ רַאפ ץַאלּפ ןרעדנוזַאב ַא טריפעגנייא

 תרזע) ןעיורפ רַאפ ןרעדנוזַאב ַא ןוא רענ
 טריפעגנייא ךיוא זיא עבלעז סָאד ;(םישנ

 -ןעמַאד , במָאלָאג עז -- .ןלוש יד ןיא

 יד, ,גרעבסייו ,(1890 ענליוו "טכער
 ,וועיק) "דומלת םעד טיול עגארפ-ןעיורפ

 ."רוגינס,, ןיא לפייווצ (0

 ךיירטסע ןיא 1886) דנומגיז ,דיורפ
 -גרעלעג רעטמירַאב ;(ןָאדנָאל ןיא 1939--

 -ַאכיסּפ רעד ןופ רעפַאש ,גָאלָאכיסּפ רעט
 עײנ טקעדטנַא טָאה סָאװ ,עזילַאנַא

 -געמ ןופ ןוויטָאמ יד ןייטשרַאפ וצ ןגעוו
 גנולייה רעד וצ ןוא ןעגנולדנַאה סנשט

 ןענעז סע .ןטייהקנאוק עקיטסייג ןופ

 דָארג סָאװ סָאד זַא ,ןעגנוניימ ןַארַאפ

 עזילַאנַא- ָאכיסּפ יד ןפַאשעג טָאה דיי ַא

 סָאד זַא ,ןוא טייקילעפוצ ןייק טשינ זיא

 שיפיצעּפס םעד טימ תוכייש ןיא זיא

 -עג ךיוא ןליוו לייט .רעטקַארַאכ ןשידיי

 םירפס עשידי עטלַא לייט ןיא ןעניפ

 ןרוּפש עסיוועג תודיסח ןיא וליּפַא ןוא
 יד יו ,סערעל עשיטילַאנַאדָאכיסּפ ןופ

 המשנ סנשטנעמ ןופ גנוקיאורמואַאב

 רעד) "ןעגנַאלַאפ עטקירדרעטנוא ,, ךרוד

 ןיא "םיער םירוהרה,, ןופ ןינע רעצנַאג

 ירוהרה,, רעד ןוא ,רסומ ירפס עשידיי יד
 -םיילרעד סָאד ,("הריבעמ םישק הריבעד

 ךרוד ןעגנוקירדרעטנוא עקיטסייג ןרעט
 שיא בלב הגאד,, ,"יודיו,,) ייז ןלייצרעד
 רעד ןופ ףיורעד שטייט רעד ןוא "הנחשי
 רימ .המודכו ("םירחאל הנחיסי, ארמג
 רעד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז ןלעוו

 רַאפ דיורפ ןופ גנוטיידַאב רענײמעגלַא

 זיא דיורפ .טלעוו רעכעלטפַאשנסיװ רעד

 "יא עיגילער ןגעק רָאלק ןטערטעגסױרַא
 -יורג ַא ןופ טפנוקוצ,, ןייז ןיא טּפיוהרעב

 06 םישורפ--דיורפ

 טשינ רע טָאה אליממ ןוא "גנושיוט רעס

 וצ ךיוא גנולעטש עוויטיזָאּפ ןייק טַאהעג

 -עג ךיוא טָאה דיורפ .עיגילער רעשידיי

 ןיא ,הנבר השמ רעביא קרעוו ַא ןבירש
 ןיא השמ זַא .,ןזייווַאב ליוו רע ןכלעוו

 םיא ןבָאה ןדיי יד זַא ןוא ירצמ ַא ןעוועג
 דיורפ -- .רבדמ רעד ןיא טעדרָאמרעד

 רָאנ טשינ גנומַאטשּפָא עשידיי ןייז טָאה
 טגעלפ רע רָאנ ,ןטלַאהַאב טוואורּפעג טינ

 ןוא טייקשידיי ןייז ןכיירטשרעטנוא טּפָא

 -ַארוק ןופ דילגטימ ַא וליפַא ןעוועג זיא

 -רעווינוא רעשיאערבעה רעד ןופ םוירָאט
 סדיורפ ןגעוו -- .םילשורי ןיא טעטיס

 ןיא ןעלקיטרַא סהדוהי ןב עז ,"השמ,,
 ,(1940 ,קרָאי-וינ) ?ןורצב;

 -ידיי רעסיורג רעד ןופ ןעמָאנ םיׂשורפ
 טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא ןיא התכ רעש
 -תיב ןט2 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןופ

 יד טנעקרענא טָאה עטקעס יד :שדקמח

 ןוא הּפ לעבש הרות יד ןוא בתכבש הרות

 -לדיי עסיורג יד ןעוועג ןענעז רעריפ עריא

 ,סויואלפ .הנשמ רעד ןופ םימכח עש

 -ורי ןברוח םייב טבעלעג טָאה רעכלעוו
 ןופ רעטרע עכעלטע ןיא טביירש ,םילש
 ""תומחלמ, "תוינומדק;) קרעוו ענייז

 ,םישורּפ יד ןגעוו (?עיפארגָאיבָאטױא,

 8 לטיּפַאק 15 ךוב ,תוינומדק) טגָאז רע
 ןדיי ייב זַא ,(רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא
 "לעוו ,םיקודצ יד ,תותכ 3 ןעוועג ןענעז

 לעבש הרות ןיא טביולגעג טשינ ןבָאה עכ
 -ארט רעצנַאג רעד ןיא טסייה סָאד) הּפ
 ןעגנושטייטסיוא ןוא םיניד ןוא עיציד

 .-שמ רעד ןיא ןיירַא רעטעּפש ןענעז סָאװ
 ףָאג יד) "םייסיא, יד ,(ארמג ֹוא הנ
 ("םייסיא , טרָאװכוז עז) ןטעקסַא עמורפ
 ןביולג םישורּפ יד זַא ןוא ,םישורּפ יד ןוא

 טייקכעלברעטשמוא) שפנה תראשה ןיא
 ןבָאה ייז ןוא ,שנועו רכש ןיא ,(המשנ ןופ
 רָאנ ןליוו ןוא ןטייוצ םעד רענייא ביל

 סויוואלפ ןופ גנונייֵמ רעד טיול .םולש
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 ןופ בור רעד ןעוועג םישורּפ יד ןענעז

 וליפַא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא קלָאפ ןשידיי
 וצ טרעהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ יד

 עטמיטשאב 2 עטנַאמרעד יד ןופ רענייק
 טימ טריזיטַאּפמיס ךיוא ןבָאה ,ןעײטרַאּפ

 יד .,טציטשעג ייז ןוא םישורּפ יד
 ןוא םידמול עלַא יד ןעוועג ןענעז םיש

 רעד ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ ,םימכח
 יד ,תובא-יקרּפ ןופ "תוגוז, יד ,הנשמ
 ןב ןנחוי ןבר ,ללה תיב ןוא יאמש תיב

 טרעװ סע .םידימלת ענייז ןוא יאכז

 ןעוועג ןענעז םישורּפ יד זַא ,ןעמונעגנָא

 "ידארט םעד ןופ רעגערט יד ךעלטנגייא
 ןעייטשרַאפ רימ יו .,םוטנריי ןלענָאיצ

 ןיז ןשיסקָאדָאטרָא םעד ןיא טנייה סע
 לייט ןופ גנוניימ רעד טיול .טרָאװ ןופ

 ןייטשלעקניפ סנטצעל ,ץערג) רעקירָאטסיה
 יהד, שילגנע ןיא ךוב סיורג ןייז ןיא

 "עג ךיוא םישורּפ יד ןענעז ("סיזירַאפ

 עשיטַארקָאמעד יד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוו

 -ָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ ןבָאה ןוא ײטרַאּפ
 יד ןופ ןסערעטניא יד ןטערטרַאפ שימ

 עכלעוו וצ ,םיקודצ יד ןגעק ןסַאמסקלָאפ

 יד ,ןטכיש עכייר יד טרעהעג ןבָאה סע

 -נוא ןבָאה עכלעוו ,רעריפנָא-רעטילימ
 יד ןשיוװצ .,ןסַאמ-סקלָאפ יד טקירדרעט
 ןופ רעשרעה יד ןופ לייט ןוא םישורּפ

 "רוה ןנחוי) עיטסאניד -םיאנומשח רעד
 ןייז ,ךלמה יאני ןוז ןייז ,לודג ןהכ סונק

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז (לובאטסירַא לקינייא
 יד ןופ רעריפ יד ןוא ,ןפמַאק עקיטפעה

 קרַאטש טפָא רעבירעד ןענעז םישורּפ
 "רעה עקיזָאד יד ךרוד ןרָאװעג טגלָאפרַאפ
 יד ןופ לייט .רעגנעהנָא-םיקודצ ,רעש

 ןעמוקעגמוא וליפַא ןענעז רעריפ-םישורּפ
 רעסיוועג ַא ףיוא טזומעג ןבָאה לייט ןוא
 ןיא אתיירב) דנַאל ןופ ןפיולטנַא טייצ
 ןוא ,"ךלמה יאניב השעמ,, ו"ס ןישודיק
 ןגעוו ,18 ךוב "תוינומדק,, ןיא סויוואלפ
 סונקרוה ןנחוי ןשיוװצ טקילפנָאק םעד
 טרָאװ םעד ןגעװ ---(םישורּפ יד ןוא
 -יימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז םישורּפ

 םישורפ

 -ןרּפ
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 -רוא, ןייז ןיא) רעגייג ןופ ןעגנונ
 (ישרודו רוד רוד) סייוו ,ץערג ,("טפירש

 טָאה סָאד זַא ,ןעניימ לייט .ערעדנַא ןוא

 'י הימחנ ןיא קוסּפ םעד טימ תוכייש ַא
 -ּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי עמורפ יד ןגעוו

 הרות סטָאג וצ עקימורַא יד ןופ טדיישעג
 יז ןבָאה רעירפ זַא ןוא ('לדבנה לכו;,)

 -עג זיא ךָאנרעד ןוא ,"םילדכנ,, ןסייהעג

 -ורּפ,, טרָאװ סָאד .םישורּפ ןופרעד ןרָאװ
 ךומלת ןיא טפָא רימ ןעניפעג "םיש

 הנשמ רעד ןיא יו (ארמג ןוא הנשמ)

 סָאד .רעטרע ערעדנַא ןוא 'ד קרּפ םידי

 -טסירק םניא ךיוא ךיז טזייווַאב טרָאװ

 סלַא (השדח תירב) םוילעגנַאוע ןכעל

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןופ גנונעכיײצַאב

 טימ ןשטנעמ רַאפ ןזיײװַאב טלָאװעג ךיז

 ייז ןבָאה ןצרַאה ןיא ןוא טייקמורפ רעייז
 סע .םיעובצ יוװ ,ָאזלַא ,שרעדנַא טקנעדעג

 רעד ןיא ךיוא זַא ,ןזיוועגנָא ךיוא טרעוו

 םישורּפ לייט ןרעוו (ב"כ הטוס) אתיירב
 ןופ ןיז ןקיזָאד ןיא טכארטַאב ךעלקריוו

 ףיױא טנכער אתיירב יד ןוא .,םיעובצ

 שורּפ,, יו ,"םישורּפ, עטכעלש עכלעזַא

 סע ןוא .המודכו "הנשעאו יתבוח המ

 ןופ טרָאװ סָאד טכַארבעג טרָאד טרעוו

 ןבָאה ארומ טשינ לָאז ןעמ זַא ךלמה יאני
 -- .םיעובצ יד רַאפ רָאנ םישורּפ יד רַאפ

 ףיוא םישורּפיד ןופ גנוקריוו רעד ןגעוו
 ןוא םוטנדיי ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד

 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ,גנולקיװטנַא ריא
 "יה עשידיי יד ןשיוװצ ןעגנוניימ ענעד

 יולה יװ עכלעזַא .טסבלעז רעקירָאטס
 ןעייטש סָאװ ,("םינושארה תורוד,, ןיא)
 -ילער-גנערטש ןופ ןדָאב ןפיוא ןצנַאגניא
 ןטלַאה ,םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןזעיג

 סָאד ןטלַאהעגפיוא ןבָאה םישורּפ יד זַא
 .עיגילער עשידיי יד ןוא קלָאפ עשידיי
 .ץערג ,("ןמזה יכובנ הרומ,,) לַאמכָארק
 ,ךיוא ןטלַאה ,קיסעמ ןענעז עכלעוו ,סייוו
 -עגרעביִא לסיבַא ןבָאה םישורּפ יד זַא
 רעמרָאפער עמערטסקע רָאג יד .ןבירט
 ףרַאש ןענעז (ערעדנַא ןוא םייהדלאה)
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 טגנַאסערעטניא .ערעל-םישורּפ רעד ןגעק
 -לעוו ,רעגייג םהרבא ןופ גנולעטש יד זיא

 ,רָאג טעטּפױהַאב רעמרָאפער סלַא רעכ
 טגיל םישורּפ יד ןופ ערעל רעד ןיא זַא
 ןסַאּפוצ ןופ ,"םרָאפער,, ןופ עיידיא יד

 רָאנ טשינ ןופ ,טייצ רעד וצ עיגילער יד

 "ןיא "בתכבש הרות, ַא זיולב ןעמענ
 "גורעדנע ןכַאמ רָאנ ,לָאמעלַא רַאפ לָאמ
 יװ ,ןעמונעגנָא זיא ןײמעגלַא ןיא .ןעג

 יד ןעוועג ןענעז םישורּפ יד זַא ,טגָאזעג

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןופ רעגערט
 זיב ןענַאטשרַאפ טרעוו יז יװ ,עיצידארט

 -עג ןענעז םישורּפ יד ןגעוו --- .טנייה

 -נַאהּפָא ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירש
 -עג עכעלטסירק ןוא עשידיי ךרוד ןעגנולד

 -אב זיא עכעלטסירק יד ןופ .עטנרעל

 "ודאס ןוא רעעזירַאפ, ןזיוהלעו טנַאק

 ןייז ןיא רעריש ,(שטייד ןיא) "רעטצ

 שילגנע ןייז ןיא דרָאפרעה ,"עטכישעג ,

 "עז עשידיי יד ןופ ;?םזיאַאזירַאפ,, ךוב

 הרומ, לאמכָארק ןטסקיטכיװמא ןענ

 "טפירשרואה רעגיג ,"ןמזה יכובנ
 ןופ דנאב עטשרע ןיא סייוו ,(שטייד)

 "עג ןייז ןיא ץערג ,"וישרודו רוד רוד;

 תיב ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא עטכעש
 ןיא "?סיזיראפ יהד,, ןייטשלקניפ ;ינש

 ,(שילגנע

 עטיל ןיא ןעמָאנ םיִׂשורפ ,שורּפ
 ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי-הבישי רַאפ
 ףיוא ןעיורפ ערעייז טזָאלרַאפ הנותח רעד
 הבישי ַא ןיא קעװַא ןוא טייצ רעסיוועג ַא

 לייט ןוא ,ןענרעל טצעזעגקעװַא ךיז ןוא

 רעטעּפש ןרָאװעג ךעלקריוו ןענעז ייז ןופ

 -דַאבָאלס ןיא הבישי יד .,םינבר עסיורג

 רעד ןסייהעג ךיוא טָאה ,ענווָאק ,עק
 ןעמָאנ ןטימ --- ."םישורּפ יד ןופ ללוכ,,

 יד ןפורעג ךיוא ןעמ טָאה ?םישורפ,,
 'ר טימ ןואג רענליוו ןופ םידימלת עּפורג
 עכלעוו ,ץיּפש רעד ןיא רעוואלקש לארשי
 "נָא ןיא לאושייץרא ןייק קעװַא ןענעז
 .טרעדנוהרָאי ןט19 ביוה

 10 ןַאמוטירפ---שורפ

 -רּפה ירותשיא , עז ירותשיא יהרפ
 ,"יח

 -עכערטייצ,, טרָאװכוז עז לודנ טרּפ
 ,"גנונ

 ?םולש שיא, עזריאמ ,ןַאמדירפ

 ןופ ךיז ןרעמ סָאד היברו הירּפ
 -נָא טרעװ ױזַא ;(רעדניק ןבָאה ,ןשטנעמ

 ג"ירת יד ןופ הווצמ עטשרע יד ןפורעג

 ןופ תווצמ 615 יד ןופ עטשרע יד) תווצמ

 יד ןופ זיא קורדסיוא רעד ;(הרות רעד

 עכלעוו ,'א תישארב שמוח ןיא רעטרעוו

 :ןושארה םדא וצ טגָאזעג טָאה טָאג
 .(ךייא טרעמ ןוא טרעּפכורפ) "וברו ורּפ

 "ַאפ ןיא 'ו קרּפ תומבי הנשמ רעד ןיא

 תיב יד רעכלעוו ןיא ,הקולחמ יד ןאר

 הוצמ יד םייקמ זיא ןעמ זַא ,ןגָאז יאמש

 תיב יד ןוא יז 2 טָאה ןעמ ןעוו רָאנ
 ,רעטכָאט ַא ןוא ןוז ַא זַא ,ןגָאז ללה

 שזרעגז ןיא 1960) דוד ,ןאמשירפ
 ;(ןילרעב ןיא 19922-- ןליוּפ ןיא זדָאל ייב
 -עטשטפירש רעשידיי ןוא רעשיאערבעה
 ,רעקיטירק-רוטארעטיל .,רעטכיד ,רעל

 ןופ רענייא ,רעצעזרעביא ,טסינָאטעילעפ

 רענרעדָאמ רעד ןופ רעיוב עטשרע יד
 ,רוטארעטיל ןוא ךארּפש רעשיאערבעה

 טכַארבראפ ןַאמשירפ טָאה ןרָאי-טנגוי יד

 -רעג-בלַאה ַא ןעוועג זיא סָאװ ,זדָאל ןיא

 ץוחַא טָאה רע ןוא טָאטש עטריזינַאמ
 "עטנעק ןברָאװרעד ךיוא םידומל עשידיי

 -ארעטיל רעשטייד ןוא שטייד ןופ שינ
 טװואורּפעג גנוי רָאג ןיוש טָאה רע .רוט

 ןופ רעדיל שיאערבעה ןיא ןצעזרעביא

 ַא .רעדיל ענעגייא ןביירש ןוא ענייה

 עטשרע ןייז ןפורעגסױרַא טָאה םרוטש |
 וחות,, גנולדנַאהּפָא עשיטירק-רוטארעטיל

 ןַאמשירפ עכלעוו ןיא ,(1888) והוכו

 -טינ רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש זיא

 "טב ןוא יירעביירשיהצילמ רעכעלריטַאנ |
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 ענעעזעגנָא עקיטלָאמעד ייר ַא ןופ תונל

 -אנרושז ןוא רעלעטשטפירש עשיאערבעה

 -ַָאמס ,"ץילמה,, ןופ םיוברעדעצ) ןטסיל

 -רַאפ טָאה רע .(ערעדנַא ןוא יקסנעל

 ליטס ןשיאעּפָאריײא ןריפנייא סָאד טגנַאל

 ךַארּפש רעד ןיא ייס טײקכעלריטַאנ ןוא

 ןגַארפ ןופ גנולדנַאהַאב רעד ןיא  ייס

 -רַאפ ןאמשירפ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 .רעביא .,ןענָאטעילעפ ,רעדיל טכעלטנפע

 ךיוא רעטעּפש) שיאערבעה ןיא ןעגנוצעז

 ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה ןוא ,(שידיי ןיא

 טייקמַאזגוב רעד ןופ גנופַאש רעד וצ

 -ָאמ רעד ןיא קורדסיוא ןכעלריטַאנ ןוא

 טָאה רע .ךארּפש רעשיאערבעה רענרעד

 -עה עטסנטײדַאב יד ןיא טײברַאעגטימ

 ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשיאערב

 ,ףיסאה, ,"'םויה; ,"רוא רקובה.})

 "ףודה, טריגאדער ןיילַא .,"חלשה.,

 ."עג ,("'הפוקתה,, ,"רקובה,} ,"םיפשר,,

 "טגייה , ןיא ןענָאטעילעּפ-ןכָאװ ןבירש

 רמָא הכ,, ,ןָארײב ןופ "ןיק,, טצעזרעביא

 ךארּפש ָאזלַא,) עשטינ ןופ "ארתסותרס
 ןבירשעג :ערעדנַא ןוא (?ארטסוטַארַאז

 -ניא ןוא ליטס ןשילביב ןיא ןעגנולייצרעד

 "תורפסה רבד לע םיבתכמ, ,טלַאה

 -עזעגנָא יד רעביא ןענַאטעילעּפ ,םיריש-
 -רעּפ עשידיייטשינ ןוא עשידיי עטסנע

 קרעװ עטלמַאזעג ענייז ,ןטייקכעלנעז

 -ערבעה ןיא ןענישרעד ןענעז ווירב ןוא

 "נעב 7 שידיי ןוא (רעדנעב 17) שיא

 ןענעז ןעגנוצעזרעביא ענייז ןופ ,רעד

 -גרעב ןופ) *עבטה תועדי :ןענישרעד

 -יב., ,(טָאילע ןופ) אדנוריד לאינד ,ןייטש

 תמלשה תודלות, ,(רעכַאמושו "הקינור

 "רעד סנעסרעדנַא ,(טרעּפיל ןופ) "םדאה

 ,דלייו ןופ "סידנופָארּפ עד , ,ןעגנולייצ

 יד ,(סנַארּפ ןופ "םיאַאט,) ?סיאת,

 -ַאז/ ,"ןיק,, . ,ענייה ןופ רעדיל-עעזדרָאנ

 םיטרּפ עז -- .ערעדנַא ןוא "*ַארטסוטַאר

 ."ןָאקיסקעל,, סנזייר ןיא

 12 הער5---תכרפ

 ,תכרּפ ַא ןעוועג זיא ןכשמ ןיא תכרפ
 ענעטפָאהעג ענעדישרַאפ ןופ טכַאמעג
 טלײטעגּפָא טָאה תכרפ רעד ;ןפָאטש

 שדק ןוא רעמיצ ןטשרע םעד ןשיװצ

 ךיא טפור ןעמ .(ה"ל תומש) םישדקה
 שדוקה ןורא ןפיוא קעדוצ םעד תכרּפ ןָא

 ךעלנייוועג ,םישרדמ יתב ןוא ןלוש ןיא

 ,ףָאטש-דייז ןופ טכאמעג תכרּפ רעד זיא

 ,דוד ןגמ ַא טימ ןטפַאהעגסיױא זיא ןוא

 הלהק רעשידיי ַא ןופ רעריפ רעד סנרפ
 -רַּפ, טסייה עיצוטיטסניא-הלהק רעדָא

 -ירג רעד ןופ טמַאטש טרָאװ סָאד ;'סנ

 רעד זיא סָאװ "סָאנָארּפ,, ךַארּפש רעשיכ

 ,"זיּפש ןופ רעטיירגוצ רעד, שטייט

 ליפ טכארבעג טרעו סנרּפ טרָאװ סָאד

 "נַא ןוא ה"נ תוכרב) ארמג רעד ןיא לָאמ
 ."הלהק ,, עז -- .(רעטרע ערעד

 ."עיסרעּפ, עז סרּפ

 ,"םידרפס, עז קנערפ

 -ָאלס ןופ טָאטשטּפױה גרובשע רפ
 ןַא ףיוא) ןדיי טנזיוט 12 ךרעל ,עיקאוו

 "יואוונייא טנזיוט 120 לָאצ רענײמעגלַא

 ןט19 ןיא ;בושי רעשידיי עטלַא ;(רענ

 עטמירַאב ןעועג טרָאד טרעדנוהרָאי
 רפוס השמ יבר ךרוד טעדנירגעג הבישי
 רעטעּפש טריפעג ןוא ("רפוס םתח.)

 רעקיטציא רעד ןיא .רעדניק ענייז ךרוד
 "ניא טעמכ הלהק עשידיי יד זיא המחלמ
 ,ןרָאװעג בורח ןצנַאג

 -למ יד רַאפ ך"נת ןיא ןעמָאנ הע רפ
 טנָאמרעד טרעוו :םירצמ-טלַא ןיא םיכ
 "ארב) ןָא וניבא םהרבא ןופ ך"נת ןיא
 ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ,(ב"י תיש
 יד .ד"מ הימרי ןיא ףוס םוצ זיב ך"נת
 סָאד זַא ןרעלקרעד רעשרָאפ-ןטּפיגע

 רעד ויא סָאװ .,"ַאע-רַאפ,, זיא טרָאװ
 "עג טָאה ןוא "זיוה עסיורג סָאד,, שטייט
 "רעה רעד רַאפ גנונעכייצַאב סלַא טניד
 .ןטּפיגע עז -- .גינעק ןופ טפַאש
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 ןרעו "עסערּפ,, ןעמָאנ ןטימ עסערפ
 עשידאירעּפ ןענַאטשרַאפ ךעלנייוועג

 -ישרעד עכלעוו ,ןבַאגסױא עכעלטפירש
 -ידי ןבעג ייז ןוא ,טייצ וצ טייצ ןופ ןענ
 -עשעג עשיטילַאּפ ןגעוו ךעלנייוועג ,תוע

 ןגעוו ןסעיינ ,ןעגנוריסַאּפ ערעדנַא ,ןשינע
 -"ישרעד עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ

 יד זַא ןָא טמענ ןעמ .ןעלקיטרַא ,ןעגנונ

 ,עבַאגסיוא עשידאירעּפ עשידיי עטשרע
 "ידיי רעֶד ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 "מַא ןיא ןענישרעד זיא ,ךארּפש רעש
 -רעד זיא ןוא ,1686 רָאי ןיא םַאדרעטס

 -יירפ ןוא קיטסניד) ךָאװ ַא לָאמ 2 ןעניש
 ישיגאטסניד , ןסיהעג טָאה ןוא (קיט

 ?ןיטנרוק ישיגאטיירפ,+ ןוא ?ןיטנרוק

 ַא ,רג א ןעוועג זיא רעבעגסױרַא רעד

 זיא רעכַאנ .םהרבא ןב השמ רעסיוועג

 ןיא טשרע ןוא ,הקספה עגנאל ַא ןעוועג
 לטעטש שטייד ַא ןיא זיא 1780 ךרעל
 ,טפירשטייצ עשידיי ַא ןענישרעד דיוויונ

 ןביוהעגנָא טרופנריד ןיא טָאה 1771 ןיא

 9 גנוטייצ עשידיי-שטייד ַא ןעניישרעד

 ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ .ךָאוװ ַא לָאמ

 ןואורפ ענעדישרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג

 -ימ) שידיי ןיא ןעגנוטייצ ןבעגוצסיױרַא
 (שידיי טשירעמשטיידרַאפ ַא ןיא סנטס
 עשראוו ןיא ןביוהעגנָא טָאה 1828 ןיא
 -ָאאב רעד; גנוטיײצנכָאװ ַא ןעניישרעד

 -ױפ ףיוא) "לעסכייו רעד ןַא רעטכַאב

 טָאה עכלעוו ,(שידיי-שטייד ףיוא ןוא שיל
 וצ ,1824 רעבמעטּפעס ןיא טרעהעגפיוא
 סָאװ רעטעלבנכָאװ עשידיי עטשרע יד

 טרעהעג טָאה לַאמרָאנ ןענישרעד ןענעז

 רעטנוא "רשבמ לוק, רעד (סעדא ןיא)
 -רעדעצ רעדנַאסקעלַא ןופ עיצקַאדער רעד
 ןיא ;"ץילמה, ןופ רָאטקַאדער) םיוב
 -יל טקילײטַאב ךיז ןבָאה "?רשבמ לוק,,
 -נָא ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ,יקצענ
 -עג טָאה טאלבנכָאװ סָאד ןוא ,ערעד
 ךארּפש-גנונטייצ עשידיי יד ןפַאש ןפלָאה
 עסיורג א טַאהעג םורא יױזַא טָאה ןוא
 ! ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ גנוטײדַאב

 14 עסערּפ

 ןָא טלָאמעד ןופ .עסערּפ רעשידיי רעד

 / ףשידי ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןבָאה

 עשידאירעּפ ערעדנַא ןוא ןעגנוטיײצנכָאוו

 רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןכַאגסיוא
 עטקינייראפ ,דנאלגנע ,עיצילַאג ,ןליוּפ)
 עטשרע יד .(עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש
 ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ-גָאט עשידיי

 ,קרָאי-וינ ןיא ,עקירעמַא ןיא ןעניישרעד
 ;(1881 רָאי ןיא) ?ןטעזַאג עכילגעט יד,
 עטשרע יד זיא ןליױּפ ןוא דנַאלסור ןיא

 רעד, ןעװעג גנוטייצ - גָאט עשידיי

 רָאי ןיא) גרוברעטעּפ ןוא ?דניירפ

 עשידיי יד זיא ןָא טלָאמעד ןופ 95
 ןוא ןגיטשעג רדסכ עטסערּפ עכעלגעט

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ

 עשידי יד זיא (1014 המחלמ"טלעוו

 עקירעמַא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא עסערּפ-גָאט
 רעכיוה רעייז ַא ףיוא ןיוש ןענאטשעג

 "טניירפ,, ,"טנעמָאמ,, ,"טנייח,) הגרדמ

 -ידיי, ,"סטרעוװרָאפ,, ,?לַאנרושז-ןגרָאמ,,

 -עדנַא ןיא ךיוא ןוא ,("טאלבנעגאט סעש

 -עקלעפַאב עשידיי יד אוו ,רעדנעל ער

 ןיא יו סיורג ױזַא ןעוועג טינ זיא גנור

 ןענַאטשטנַא ןענעז ,עקירעמַא ןוא ןלױּפ

 -ערּפ עשידיי יד .ןעגנוטייצגָאט עשידיי
 רעסערג ךָאנ ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ זיא עס
 ,1918 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 ןענעז סע ואוו ,ןליױּפ ןיא סרעדנוזַאב

 -ןכָאװ ןוא ןעגנוטייצנָאט ןענַאטשטנַא
 "ץנעדיזער רעד ןיא רָאנ טינ ןטפירש

 -ישרַאפ ןיא ךיוא רָאנ ,עשראוו טָאטש
 סָאד .טעטש-ץניװָארּפ ערעסערג ענעד
 "ידיי יד טלקיװטנַא ךיוא ךיז טָאה עבלעז
 -יטסינומָאק יד) דנַאלסור ןיא עסערּפ עש
 רעד, ,,ססעמע רעד, ןעגנוטיצ עש
 ,טיװטַאל ,עטיל ,(ערעדנַא ןוא ?ןױעטש

 "טנייה רעזירַאּפ,,) ךיירקנארפ ,עינעמור
 ןוא ?טייצ יד,,) דנאלגנע ,(ערעדנַא ןוא !

 ,(?טסָאּפ,,
 ןוא לאערטנָאמ "רעלדא רעדענעק,) עד
 ךיוא ןוא ,(ָאטנָארָאט "גנוטייצ עשידייא }

 -ַאנַָאק ,(?טסָאּפ,,) ךיירטסע !

 רענאקירעמַא לארטנעצ ןוא -םורד יד ןיא !
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 -ידיי עסיורג יד) עניטנעגרַא יו ,רעדנעל
 ןוא "גנוטייצ עשידיי, ןעגנוטייצגָאט עש

 -ייצגָאט ןופ ןוואורּפ ןוא ,("עסערּפ יד, !

 ,ָאקיסקעמ ןיא ןטפירשנכָאװ ןוא ןעגנוט

 עשידיי יד .ַאבוק ,עיליזארב ,יַאווגורוא
 קידנקוק טינ ,טָאה עקירעמַא ןיא עסערּפ

 -ַאב-עיצארגימיא עטריפעגנייא יד ףיוא

 -עג קרַאטש ךיוא ,1929 ןיא ןעגנוצענערג

 -רע רעד ךָאנ רָאי 18-10י ד ןיא ןסקַאװ

 סע רעכלעו תעב המחלמ-טלעוו רעטש

 גָאט רעד, גנוטייצ יד ןעמוקעגוצ זיא
 יא עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 "עגרעביא ךס ַא ,רעזעל לָאצ רעד עגונב

 ןופ וליפא עסערּפ עשידיי יד ןגיטש

 זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע .ןליוּפ

 עסיוועג ַא עקירעמַא ןיא ןקרעמַאב וצ

 רעד ןופ גנורענעלקרַאפ ןוא גנוכַאװשּפָא

 ןיא רענעייל-ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי לָאצ

 רעצניװָארּפ לייט זַא ױזַא ,עקירעמַא
 "רַאפ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ-גָאט רעשידיי

 רעד ןופ ךורבסיא םעד טימ .טכַאמ
 1989 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ-טלעוו

 -ארטסַאטַאק עטסערג יד ןעמוקעגרָאפ זיא

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןזעוו ןיא עפ

 טעוװָאס ןופ םַאנסיוא ןטימ ןוא ,עּפָאריײא ןיא

 עצנַאג יד ןזיא ,דנאלגנע ןיא ,דנאלסור

 "נָאק ןשיאעּפָארײא ןפיוא עסערּפ עשידיי
 יד ךרוד ןרָאװעג טעטכינרַאפ טנעניט
 טשרע ןענַאגרָא טכַאמ עשיטסירעלטיה

 רעדיוו ןביױהעגנָא ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ
 ןלוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןענישרעד
 עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןוא ךיירקנארפ

 "רעדנביוא יד טציא זיא קרַאטש .רעדנעל
 ןוא עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי עטנָאמ
 ךיוא יו רעדנעל רענאקירעמַא-םורד לייט

 ייוצ ןעניישרעד סע ואוו ,עדַאנַאק ןיא
 "דא רעדענעק, ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי
 רעשידי, ןוא לאערטנָאמ ןיא "רעל
 ךיױא יו ,ָאטנָארָאט ןיא "לַאנרושז
 -יניו ןיא ?טרָאװ סָאד,,) ןטפירשנכָאוװ
 זַא ,ןָא טמענ ןעמ .(ערעדנַא ןוא געּפ

 16 עסערפ

 ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רעזעל לָאצ יד

 ןייא) ןָאילימ ַא ךרעל זיא טציא
 -על עכעלטע ךרוד ןזעלעג טרעוװ גנוטייצ
 -ציא רעד רַאפ סָאװ טייצ רעד ןיא ,(רעז
 -על לָאצ יד טָאה המחלמ-טלעוו רעקיט
 רעשידי רעד ןיא ןעגנוטייצ ןופ רעז

 -  .ןָאילימ 8 זיב טכיירגרעד ךארּפש
 עסערּפ רעד ךָאנ טרָא עטייווצ סָאד

 ןיא טמענרַאפ ךארּפש רעשידיי רעד ןיא

 -ערבעה רעד ןיא עסערּפ יד ןבעל ןשידיי
 ןרוּפש עטשרע סנעמעוו ,ךַארּפש רעשיא

 טרעדנוחרָאי ןט18 ןיא ןיוש ןפערט רימ

 "םיח ץע ירּפ; רעכעלטַאנָאמ רעד)

 ,1798 םַאדרעטסמַא ןיא לאנרושז-הרות

 ךרוד ןבעגעגסױרַא "רסומ תלהק,, רעכַאנ
 רעטעּפש רָאג ,1780 ןיא ןָאסלעדנעמ השמ

 ןענישרעד ןענעז רעכַאנ .('ףסאמה,, רעד

 -רושז-ןכָאװ ןוא עכעלטַאנָאמ ענעדישרַאפ

 רעד ןרעהעג עטסטמירַאב יד וצ) ןלַאנ
 ןיא ?תלצבחה, ,"למרכה,, ,"דיגמה,,

 ןוא "חלשה, ,"רחשה,+ ,לארשי-ץרא

 -גָאט עשיאערבעה עטשרע יד .(ערעדנַא

 "ץילמה;, :ןעוװעג ןענעז ןעגנוטייצ

 ,""הסוצה; ,"'הריפצה, ןוא "םויה,,

 -שיסור ןיא ןוא דנַאלסור ןיא "ןמזה;

 יד ,לארשייץרא ןיא "יבצה,, ןוא ,ןלױּפ

 ןבַאגסױא-עסערּפ עשיאערבעה ןופ לָאצ

 םעד ךָאנ סרעדנוזַאב ןגיטשעג רעייז זיא
 -יא עסיורג יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע יו

 -ערבעה ואוו ,לארשי-ץרא ןייק עיצארגימ

 ױזַא ,ךַארּפש עקידנרינימָאד יד זיא שיא
 -ץרא ןיא עסערּפ-גָאט עשיאערבעה יד זַא
 ןוא ,רדסכ ךיז טרעסערגרַאפ לארשי
 צה יד לארשייץרא ןיא ןענישרעד טציא

 ,"ץראה,, ןעגנוטייצ-ןגרָאמירפ עשיאערב
 ,"ףמשמה,, ,"הפוצה,, ,"רקובה,, ,"רבד
 ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא סע) ?ףיקשמה,,

 ("םויה ראוד,, ןדנריטסיזקע טינ ןיוש םעד
 -טַאנָאמ ןוא ןטפירשנכָאװ ליפ יד ץוחַא
 -סיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא ןטפירש

 | .ןבָאג
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 ןוא שידיי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ץוחא
 -ידיי ןענישרעד ךיוא ןענעז שיאערבעה
 -טירד רעד ןיא ןטפירש עשידָאירעּפ עש

 ;שילאינַאּפש ךַארּפש רעשידיי רעטסערג
 עשידיי עכייר ןוא עסיורג רעייז ַא ןוא

 ערעדנַא ןיא ןענישרעד זיא עסערּפ
 ןעגנוטייצ-גָאט יד שילױּפ ןיא) ןכארּפש
 "יווכ, ,עשראוו ןיא ?דנָאלגעשּפ שַאנ;

 "קיננעיזד יװָאנ; ,גרעבמעל ןיא ?איל

 ןיא טפירשטייצ ץוחַא ,עקָארק ןיא
 ןוא שיסור ,שיזיוצנארפ ,שילגנע ,שטייד

 -גכָאװו עשידי ליפ ןכארּפש ערעדנַא
 -סיוא עשידאירעּפ ערעדנַא ןוא ןטפירש

 -רושז עשידיי ןבָאה םעד רעסיוא .(ןבַאג
 -עגלא רעד ןיא טײברַאעג ךיוא ןטסילַאנ

 יװ ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא עסערּפ רעניימ

 רעד רַאפ דנַאלשטייד ןיא ,דנַאלסור ןיא

 עיירפ עיײנ יד! טפַאשרעה-רעלטיה
 -עגַאט רענילרעב, ןיו ןיא ?עסערּפ

 -עגלַא רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש

 -קנארפ ,"גנוטייצ עשיסָאפ, ,"טַאלב

 ןיא ,(ערעדנַא ןוא ?גנוטייצ רעטרופ

 -נַא ןוא "זמייט קרָאי-וינ, יד) עקירעמַא

 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,(ערעד

 יו) ןרוטנעגַא-סעיינ עטמירַאב ךיוא ןוא

 ןענעז (ערעדנַא ןוא "ףלָאװ,, עשטייד יד
 ,ןדיי ךרוד טעדנירגעג ןעוועג

 -כישעג רעד רעביא עיפארגָאילביב יד

 -ייר ַא זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עט
 ןופ עבַאגסױא יד זיא קיטכיו .עכ
 לבוי 250 םעד דובכל ךובלמַאז , ,?ָאוויי

 קרָאי-וינ ,"עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 .ךד ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,7
 ַא ןופ טעברַאטימ רעד ייב יקצַאש בקעי

 המישר עכעלריפסיוא ןַא .,רעשרָאפ ייר
 רעד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכיב ןופ
 -ידיי רעד ןיא עסערּפ רעד ןופ עטכישעג

 -פמִא ערעגנעל ַא ךיוא ןוא ךארּפש רעש
 דנַאב ןטירד ןיא ןַארַאפ זיא ןעגנולדנַאה
 רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןופ ?ןדיי.
 ,יקצַאש .רד ךרוד ןבירשעג עידעּפָאלקיצנע
 ןטפירשטייצ עשיאערבעה ןופ המישד ַא

 018 ץרפ

 רצוא ,, ןיא ןַארַאפ זיא 1910 ךרעל זיב

 "רעד ןיא ."םינותע,, טרָאװכוז ,"לארשי
 ןַארַאפ זיא "ןדיי, דנאב ןטירד ןטנָאמ
 גנולדנַאהּפָא עסיורג ַא רעװָאסָאק .מ ןופ

 -יאערבעה רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא
 ךיוא ףוס םוצ ןוא ןדיי ייב עסערּפ רעש

 ןבלעז ןיא .המישר עשיפארגָאילביב ַא

 ןַאמלוש .װ ןופ ןַארַאפ ךיוא זיא דנַאב

 רעשידי רעד רעביא גנולדנַאהּפָא ןַא

 -ניא) ןכארּפש ערעדנַא ןיא עסערּפ

 "ישר ַא ןוא (שילָאינַאּפש ךיוא קידנסילש
 ,ןבַאגסױא עטסקיטכיוװ יד ןופ המ

 ַאז ןיא 1852) שובייל קחצי ,ץ'רּפ
 רעשידיי ,(עשרַאװ ןיא 1012 -- שטשָאמ

 -עטשטפירש (רעשיאערבעה ךיוא ןוא)

 רעד ןיא .גרוטאמארד .,רעטכיד ,רעל

 שה רעד רעטנוא ןעוועג רע זיא טגנוי
 ,הלבשה רעשיאעפָארײא רעד ןופ העּפ

 18// ןיא טַאקָאװדַא טאווירפ ןעוועג

 רעווש ןייז טימ ןעמַאזוצ טכעלטנפערַאפ

 "כיל הדוהי לאירבג רעקיטַאמעטַאמ םעד
 -וּפס, םעד ,שיאערבעה ןיא ,דלעפנעט

 טָאה ךָאנרעד ,"םינוש םירישו רישב םיר

 ןיא ןכאז ערענעלק טכעלטנפערַאפ רע
 טָאה 1888 ןיא ;ןלַאנרושז עשיאערנעה

 ןיא ךַאז עטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ רע

 ,"שינָאמ,, עדַאלַאב עטמירַאב יד ,שידיי

 גנוגיינ סעצרפ טעז ןעמ רעכלעוו ןיא
 רע טָאה 1889 ןיא ;ןכעלמיטסקלָאפ םוצ
 טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז
 ןופ רעטיײל סלַא טמַא םעד ןעמונעגנָא

 -רַאװו רעד ןיא גנולײטּפָא-תורבקה-תיב

 "עג רע טָאה עשרַאװ ןיא ;הלהק רעוועש

 עשירארעטיל ןייז ןערעטיירברַאפ ןעמונ
 ןעגנולמַאז יד ןבעגעגסיורַא ,טייקיטעט

 רַאֿפ ,"?קעטָאילביב עשידיי, שידיי ןיא
 "ועה,, רעדיל שיאערבעה ןיא טכעלטנפע
 -למַאז סָאד ,(ענייה ןופ ליטס ןיא) "בג
 ךיז ןוא ,"רעטעלב-בוט-םוי,, ,"ץחה,, ךוב
 ןלַאנרושז לי9 רעייז ןיא טגילײטַאב
 ךיוא טלָאמעד טָאה ץרּפ .רעכיבלמַאז
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 -ייצרעד עשידיסח עטשרע ענייז ןבירשעג
 -עג עכעלמיטקלָאפ יד רעכַאנ ,ןעגנול
 "הפוצה, ןיא ןענָאטעילעפ ,ןטכיש

 טעדנירגעג ,('םיברה תושרב דוחיה,,)
 עמַארד ןייז ןבירשעגנָא ,"רימזה,, םעד

 ןענַאטשעגוצ ,'טיק ענעדלָאג יד,

 -עװַאב רעשיטסילאיצָאס רעד וצ (1909)
 ןטַאנָאמ 8 טריטסערַא ןעוועג ןוא גנוג

 רעד ןיא ןעמונעגלײטנַא 1908 ןיא
 -לעוו ףיוא ,ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט

 ןרָאװעג טרימַאלקארּפ זיא שידיי רעכ
 ןשידיי ןופ ךַארּפש לַאנאיצַאנ יד סלַא

 "עג ץרּפ זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,קלָאפ

 רעד ןופ רעריפטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוו
 ךיוא קידנביירש ,שידיי רַאפ גנוגעווַאב

 -ַאב טרעװ ץרּפ -- .שיאערבעה ןיא

 רעיוב רעטסנעעזעגנָא רעד סלַא טכארט

 ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ

 יײס טכַארבעגנײרַא טָאה רע רעכלעוו

 שידיי סָאד ייס ,עשיאעּפָאריא סָאד

 רעד ןופ עשיטסימ ןוא עכעלמיטסקלָאפ
 -גולייצרעד עשידיסח.,) עדנעגעל רעשידיי

 יד, ,"קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב,, ,"ןעג

 טָאה רע :(ערעדנַא ןוא ?טייק ענעדלָאג

 ,?םירישה ריש; טעטכידרעביא ךיוא

 :רעּפ טַאהעג ךיוא טָאה רע ;"תלהק,
 . "גיא יד ףיוא גנוקריוו עסיורג יד ךעלנעז

 -כיד ןוא רעלעטשטפירש עשידיי ערעג

 "עג זיא עשראוז ןיא זיוה ןייז ןוא רעט

 "ידיי יד רַאפ םימכחל דעו תיב רעד ןעוו

 "עג זיא ץרּפ ןעו .רעלעטשטפירש עש

 1918 לירּפַא ןט3 םעד ,חסּפ) ןברָאטש

 טלעוו רעשידיי רעד ןיא רעיורט רעד זיא

 היול ןייז ןיא ןוא סיורג רעייז ןעוועג

 טנזכױט 100 טגילייטַאב ךיז ןבָאה

 עשרַאװ ןיא רבק ןייז ףיוא ,ןשטנעמ

 טנעמונָאמ ַא טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה

 ןענעז ןעמָאנ ןייז ףיוא ."ץרּפ להוא.,

 ןלוש-סקלָאפ עשידיי ןרָאװעג ןפורעגנָא

 -ידיי ןופ ןיירַאפ רעד :רעדנעל ליפ ןיא
 ןטסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש עש
 ןעמָאנ סעצרּפ טגָארט קרָאי-וװינ ןיא

 60 הערפ---קרפ

 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ץרּפ ןגעוו

 טכעלטנפערַאפ ןענעז סע ,ןעגנולדנַאהּפָא
 -סױרַא ןענעז סע ,ווירב ,תונורכז ןרָאװעג

 קרעװ עטלמַאזעג ענייז ןרָאװעג ןבעגעג

 "יא ךיוא יו ;שיאערבעה ןוא שידיי ןיא
 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןעגנוצעזרעב

 -יסקעל, סנזייר ןיא םעד ןגעוו םיטרּפ

 ןבעגעג ףוס םוצ טרעוו סע סָאװ ,"ןָאק

 "ישר עשיפארגָאילביב עכעלריפסיוא ןַא
 .ןצרּפ ןגעוו המ

 ."תובא, עז קרֿפ

 ַא ןופ ןעמָאנ רזעילא יברד יקרּפ
 תודגא ןוא רעטרעוו-םישרדמ ןופ רפס
 םירוּפס לייט ןוא תישארב השעמ ןגעוו

 ןפורעג ךיוא סע טָאה ןעמ :שמוח ןופ
 ןעוועג זיא סע ;"רזעילא יברד אתיירב;

 רעד ןעוועג זיא רבחמ רעד זַא ,ןעמונעגנָא !

 ןט1 ןיא) סונקרוה ןב רזעילא יבר אנת

 ןופ גנונימ רעד טױל ;(טרעדנוהרָאי
 -עג סע זיא עטנרעלעג ערעדנַא ןוא ץנוצ

 -גוהרָאי ןט9 ןיא טשרע ןרָאװעג ןפַאש
 ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש רעכיז ןוא רעד

 ןענעז ןעגנוניימ ערעדנַא טיול ;םַאלסיא
 "עג ןַארַאפ ָאי רזעילא יברד יקרּפ יד ןיא
 ןוא ,ןטייצ ערעטלע רָאג ןופ ןלעטש עסיוו
 סע זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ וליפַא זיא סע

 -ַאטש סָאװ ,רעטרעוו ןַארַאפ טרָאד ןענעז

 ןייטש) עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ןופ ןעמ

 יקרּפ ןיא ;('ינורדנסכלאה ןוליפ,, ןיא

 ןרוּפש ןַארַאפ ךיוא ןענעז רזעילא יברד
 עז -- .םזיציטסימ ןשידיי ןרעטלע ןופ
 םוצ אירול דוד יבר ןופ גנוטיילנייא יד

 ןיא ץנוצ ,(עשרַאוו) רזעילא יברד יקרּפ

 רעלעה .,"עגערטרָאפ עכילטסנידסעטָאג,
 ,19285 ?טפירשטַאנָאמ,, רעיולסערב ןיא

 ןופ ןלייט יד ןפור טגעלפ ןעמ הָׁשרפ
 ,הרדס ךעלנייוועג ןפור רימ סָאװ ,שמוח
 לשמל טשינ ָאזלַא ,"השרּפ ,, ןעמָאנ ןטימ
 טנייה ;"חנ השרּפ, רָאנ ,"חנ הרדס,
 רעד ןופ לייט ַא רָאנ ,השרּפ רימ ןפור



 הוקת חתּפ ---תרפ | 1

 "ייוװצ יד ,השרּפ עטשרע יד לשמל ;הרדס

 רעד ןגעװ .רדסכ ױזַא ןוא (ינש) עט

 עז תוישרּפ ןוא תורדס ןופ גנולייטנייא
 -בש 4 יד --- ."הרותה תאירק,, טרָאװכוז

 טנעיל ןעמ ןעוו ,רדא שמוח ןיא םית

 שדוח ןוא הֹרּפ ,רוכז ,םילקש תוישרּפ יד

 "רע רעד ןוא ,תוישרּפ עברא,, יד ןסייה
 ,םילקש תשרּפ תבש טסייה תבש רעטש
 רעט8 רעד ,רוכז תשרּפ תבש רעט2 רעד

 תבש רעט4 רעד ןוא הרּפ תשרּפ תבש
 "תוישרּפ , ןעמָאנ ןטימ --- .שדוחה תשרּפ

 ףיוא ןבירשעג תוישרּפ יד ךיוא ןסייה
 ,ןיליפת יד ןיא טעמרַאּפ םעד

 -ָאפ ןיא ךייט ןטסערג ןופ ןעמָאנ תרֹרפ
 זיא סע סעגערב סנעמעוו ףיוא ,עיזַא-רעד
 טציא) לבב עירעּפמיא עטלַא יד ןעוועג

 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא טסייה ;(קַאריא

 -רעּפ ןיא ןלַאפנײרַא ןרַאפ ;!טארפייא
 ןטימ ךיז רע טקיניירַאפ סוגסיוא-םי ןשיס

 טרעװ ;(סירגיט) לקדח ךייט ןטייווצ
 ןיא ןיוש ,לָאמ ליפ ך"נת ןיא טנָאמרעד

 רענייא סלַא ('ב תישארב) שמוח בױהנָא
 -ןג ןופ סױרַא ןעייג סָאװ ןכייט יד ןופ

 תישארב) שמוח ןיא ךיוא טסייה ;ןדע

 רעד ,"לודגה רהנה (ערעדנא ןוא ו"ט
 לייט ןיא טרעוו שמוח ןיא ;ךייט רעסיורג

 סָאד ,לארשי-ץרא זַא ,טגָאזעג רעטרע
 ךיז טעװ ,ןבָאה ןלעװ ןדיי סָאװ ,דנַאל

 ט תישארב) תרּפ ךייט םעד זיב ןעיצ
 ארמג רעד ןיא .(רעטרע ערעדנא ןוא
 ליפ רעייז ןיא טכארבעג רע טרעוו ילבב
 לייוו ,(ערעדנַא ןוא ט"נ תוכרב) רעטרע

 ןענופעג ךיז ןבָאה סעגערב ענייז ףיוא
 ןמז ןופ לבב ןיא םיבושי עשידיי עסיורג

 ,טגָאז ט"נ תוכרב ןיא ארמג יד ,דומלתה

 ףרַאד תרּפ ךייט םעד טעז סע רעװ זַא
 "תישארב השעמ השוע,, הכרב ַא ןכַאמ

 -עמ יד טנכיײצרַאפ טרעוו טימרעד םשפ
 -גייא דומלת ןוא ך"נת ןענרעל וצ עדָאט
 ןופ גנוטיידַאב רעטושּפ רעד טיול ,ךַאפ
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 "ייטסיוא עכַאפנייא יד ,ץַאז ןוא טרָאװ

 -עדנא ןוא ג"ס תבש) ארמג יד ;גנושט

 ידימ אצוי ארקמ ןיא , זַא ,טגָאז (ער
 ןענעז סע םגה זַא ,טסייה סָאד ,"וטושּפ

 "טסעדנופ ,קוסּפ ַא ףיוא תושרד ןַארַאפ

 לכ םדוק ןענעכער ךיז ןעמ ףרַאד ןגעוו

 ןיא .קוסּפ ןופ טשּפ ןכַאפנייא םעד טימ
 ערעדנַא ןַארַאפ ןענעז טשּפ וצ ץַאזנגעק

 ןוא םיקוסּפ ןשטייטסיוא ןופ ןדָאטעמ

 -- .לופלּפ ,דוס ,שורד ,זמר יװ םירמַאמ
 ."סדרּפ,, טרָאװכוז עז

 ןרָאװעג זיא ?טשּפ, טרָאװ ןופ למׁשפ

 סָאװ ,'לטשּפ, טרָאװ סָאד שידיי ןיא

 -בוז עז .לופלּפ ןופ גנוטיידַאב יד טָאה
 ,?לוּפלּפ,, טרָאװ

 -רעביא-ך"נת ַא ןופ ןעמָאנ אתמישפ
 גנוצעזרעביא יד ןבעגעגוצ ךיוא) גנוצעז

 רעד ןיא (םוילעגנאווע ןכעלטסירק ןופ

 עטנרעלעג לייט ;ךארּפש ןעשיריס-טלַא

 זיא גנוצעזרעביא יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 סע לייוו ,ןטסירק ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג

 -עלע עכעלטסירק טרָאד ןַארַאפ ןענעז
 יבר טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא ;ןטנעמ

 רעביא ןעגנוכוזרעטנוא,) רעלעה םייח

 .זיווַאב (1911 ןילרעב ,"אתטישּפ רעד
 ןדיי טכַאמעג ןבָאה גנוצעזרעביא יד זא
 -עגוצ ךָאנרעד ןבָאה ןטסירק יד זַא ןוא
 ןופ גנוניימ יד ;ןעגנוניימ ערעייז ןבעג

 ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא רעירפ זיא רעלעה
 טָאה רעלעה רעבָא ,סעלרעּפ ףסוי ךרוד

 ,לפייווצ םוש ןָא ןזיווַאב סע

 רעטסטלע רעד ןופ ןעמָאנ דוק ןרתרּפ
 -ץרא ןיא עינָאלָאק רעשידיי רעטסערג ןוא
 ךרעל ;ביבא-לת ןופ טייוו טשינ ;לארשי
 -וד טנזיוט 82 ;רעניואוונייא טנזיוט 0

 ?תובשומה םא, ריא טפור רעמ ;םאנ
 -ָאס השמ לאוי ךרוד 1878 טעדנירגעג
 ןאמטוג דוד ,רעּפמַאטש עשוהי ,ןָאמָאל

 עשידי עסיורג טציזַאב :ערעדנַא ןוא
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 -רעטעברַא ,הבישי ,ןלוש ,סעיצוטיטסניא

 טפַאשטריװ יד ;ןעקנַאב ,סעיצַאזינַאגרָא

 ,םיסדרּפ ןופ ןטסײמַא טײטשַאב

 -ידי גרובשנעגער ןופ היחתפ
 ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא רעדנזייר רעש
 בקעי ןב היחתּפ, סלַא ךיוא טנַאקַאב
 "ובסה לעב חיהתּפ יבר, ךיוא ,"ןבלה

 עזייר ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע :;'םיב

 זיא ןוא גארּפ ןופ 1178 רָאי םעד ךרעל

 'עניארקוא ,וועיק ,ןליוּפ רעביא ןרָאפעג

 ,לבב ,עיסרעּפ ןייק טרָאד ןופ ,םירק זיב

 הדוהי יבר ;דנַאלנכירג ןוא לארשי-ץרא

 סהיחתּפ יבר ןעמונעגפיונוצ טָאה דיסחה

 טָאה ןוא עזיר רעד ןופ ןעגנובײרשַאב

 ןיא) "םלועה בובס,, ןבעגעג ןעמָאנ ַא יז
 גָארּפ ,עבַאגסיוא קורד רעטשרע רעד

 יבר בובס, רפס סָאד טסיײה 98

 -ַאב יד זַא ,סיוא טזייוו סע ;("היחתּפ

 ןוא ,עמָאקלָאפ טשינ ןענעז ןעגנוביירש

 -רַאפ ןענעז תומישר יד ןופ ךס ַא

 -טנַא ןעגנובײרשַאב יד ;ןעגנַאגעג ןריול

 ןופ ןבעל ןגעו תועידי עקיטכיוו ןטלַאה

 -רעביא ןענעז ןוא רעדנעל ענעי ןיא ןדיי

 -עג רַאפ לַאװק רעקיטכיוו רעייז ַא טּפיױה

 ןיא רעטלאלטימ ןיא ןעגנושרָאפ-עיפארגָא

 יבר בובס,, ןופ עבַאגסיוא יד עז .ןײמעגלַא

 -רעמַאב ןיא גנוטיילנייא טימ ?היחתּפ

 ,1861 ןָאדנָאל ,ןעגנוק

 טעטש ןופ ןעמענ ססמערו םתפ
 -עג ןבָאה ןדיי סָאװ ,(?תונכסמ ירע;;)

 ןיא .('א תומש שמוח) םירצמ ןיא טיוב

 -עכיײצַאב סלַא טצונַאב סע טרעוו שידיי

 -גייוועגרעסיוא סעפע ןעוטפיוא רַאפ גנונ

 ןַארַאפ זיא סע ןוא ,ןכַאז עסיורג ךעל

 ,"ססמערו םתּפ טיוב רע, קורדסיוא רעד

 יי



 -עה ןיא תוא עט18 סָאד (קידצ) צ
 "יצ סלַא ;תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיאערב

 יד טרעװ טרָאװ ןופ ףוס םוצ ;90 רעפ

 ןפורעג טרעװ ןוא ,"ץ,, ןבירשעג קידצ

 ."קידצ עמורק,,

 -עלוּפָאּפ ןופ ןעמָאנ הניארו הניאצ

 שמוח ןופ ןלייט ןופ גנוטעברַאַאב רער

 רערעטלע סָאװטע רעד ןיא תורטפה ןוא

 -יימ ןרָאװעג ןזעלעג ;ךארּפש רעשידיי

 . ןפורעג ךיוא ;ןעיורפ עשידיי ךרוד סנטס

 ןעמָאנ רעד ."שמוח שטייט, ןרָאװעג

 סָאװ .,ןופרעד טמַאטש ?הניארו הניאצ,

 רעד טכארבעג טרעו רפס ןופ בױהנָא ןיא

 הניארו הניאצ,, 'ג םירישה ריש ןופ קוסּפ

 "כעט ,טעז ןוא סױרַא טייג,,) "ןויצ תונב

 רעד ןופ רבחמ רעד .('ןויצ ןופ רעט

 ןב בקעי יבר ןעװעג זיא הניארו הניאצ

 ןברָאטשעג) וואנאי ןופ יזנכשא קחצי

 "הניארו הניאצ, רעד .(1623 רָאי ןכָאנ

 גנוצעזרעביא עכַאפנייא ןייק טשינ זיא

 טשינ רע טלַאהטנַא ךיוא ןוא שמוח ןופ

 "נייא ןַא רעמ זיא סע .שמוח ןצנַאג םעד

 ,שמוח ןופ תוישרּפ לייט ןופ גנושטייט

 םירוּפס ןוא רעטרעו טימ טבעוועגכרוד

 םישרפמ עקידרעטעּפש ןופ ןוא שרדמ ןופ

 ןבירשעג ,(ייחב ונבר ןופ סנטסיימ)

 רעכעלרעניא טימ ,םורפ ,ךעלמיטסקלָאפ

 ןענעיל סע ןגעלפ ןעיורפ .טייקילייה

 עשידיי ַא ןעװ .ןסע ןכָאנ תבש ןדעי

 יז טגעלפ טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט

 ,הניארו הניאצ ַא הנתמ סלַא ןעמוקַאב

 טקורדעגרעביא זיא הניארו הניאצ רעד

 ןבעגוצ טגעלפ ןעמ ;לָאמ ליפ ןרָאװעג

 ינש םוגרת ןופ גנוצעזרעביא יד םיא וצ

 תודגא ןוא םירוּפיס ,רתסא תלנמ ףיוא

 ךיוא ןענישרעד ןענעז עכלעוו ,רהז ןופ

 ךיוא ,"רהוז - שטייט, סלַא רעדנוזַאב

 יבצ יבר ןופ) יבצ תלחנ סלַא טנַאקַאב

 ֹצ

 ךיוא ןענעז הניארו הניאצ ןופ ;(שטָאכ

 ,ןיטַאל ןיא ןעגנוצעזרעביא ןענישרעד

 בקעי 'ר רבחמ רעד .שטייד ,שיזיוצנארפ

 הניאצ ַא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה יזנכשא

 ףיוא "דיגמה רפס, ןעמָאנ ןטימ הניארו

 גארּפ ןיא טקורדעג) םיבותכו םיאיבנ

 רעטרעוװ "רשוי ץילמ ךיוא יוו ,6
 ןופ ןעמונעגסױרַא ,שידיי ןיא הרות ףיוא

 -ַאב וצ זיא סע .םישרפמ ערעטעּפש

 זיא הניארו הניאצ רעד רַאפ זַא ,ןקרעמ

 קחצי יבר ןופ שמוח-שטייט ַא ןעוועג

 "רו הניאצ רעד רעבָא ,גַארּפ ןופ ןהכה

 ךרוד רעמ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא הניא
 .ןעיורפ יד

 -עג רעוואנאדייק שריה יבצ

 "ומש ןרהא יבר ןופ ןוז ,(1715 ןברָאטש

 -ייק לאומש ןרהא ;/ עז) רעװָאנַאדײק לא

 ןייז ןבעגעגסיורא טָאה רע ;('רעווָאנָאד

 "נַא ןוא "חבזה תכרב.,)) םירפס סרעטָאּפ

 סָאד ןעוועג רבחמ ןיײלַא טָאה רע .(ערעד

 טימ) "רשיה בק,, רפס-סקלָאפ ערעלוּפָאּפ

 ןופ גנולמַאז ,(גנוצעזרעביא רעשידיי

 סָאד :תוישעמ - סקלָאפ ,רעטרעוו-רסומ

 "צעל .טײרּפשרַאפ רעייז ןעוועג זיא רפס

 רעד זַא ,ןזיװעגכָאנ ּווָאנבוד טָאה סנט

 ַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג ןיא "רשיה בק.

 ןָאק "רשיה בק, ןיא .רבחמ ןקידרעירפ

 ןגעװ לאירעטַאמ ןכייר ַא ןעניפעג ןעמ

 -סקלָאפ ,םיגהנמ ,ןבעל ןכעלטיז םעד

 ךעלטפַאשלעזעג וליפַא ןוא ןעגנוביולג

 ןיא עטיל ןוא ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ ןבעל

 .טרעדנוהרָאי ןט7

 רעד ןיא ןהכ ,בוטיחא ןופ ןוז ,קודצ
 ןעװ .(ב לאומש) ךלמה דוד ןופ טייצ

 "רעה רעד ןגעוו ףמַאק רעד ןעוועג זיא סע
 ,היגדא ןוא המלש ןיז סדוד ןשיװצ טפַאש
 -עג טָאה ,ןהכ-טּפיוה רעד ;רתיבא ןוא
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 ןַא ןעועג קודצ זיא ,והינדא טימ ןטלַאה

 טָאה רעכלעו ,המלש ןופ רעגנעהנָא
 ןוא ןרתיבא טקיטייזַאב ,ךלמ קידנרעוו

 םיכלמ) ןהכ:טּפיה רַאפ קודצ טכַאמעג

 טרעו "לודג ןהכ. ןעמָאנ רעד .('ב 'א

 ךעלנישראו רעבָא ,טנָאמרעד טשינ
 הנוהכ רעד ןגעוו טלדנַאהעג סע ךיז טָאה

 וצ זיא 'ה 'א םימיה ירבד ןופ .הלודג

 זַא עז

 רתיבא ןגעקַאד ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא

 ןרחא ןב רמתיא ןופ טמַאטשעגּפָא טָאה
 המלש ןיא םורַא ױזַא זיא סע ןוא ,ןהכה
 "נע עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ טייצ סכלמה
 עכלעוו ,הלודג הנוחכ רעד ןיא גנורעד

 -ַאפ ןייא ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא זיא

 ןופ םינהכ יד .רעטייווצ רעד וצ עילימ

 -עּפש ןעוועג ןענעז עילימַאפ-קודצ רעד

 איבנ רעד ןוא ,םינסחי עסיורג רעט

 טמיר לבב תולג ןופ טייצ רעד ןיא לאקזחי

 לאקוחי) "קודצ ינב םיולה םינהכה,
 -אפ יד ןדניברַאפ עטנרעלעג לייט .,(ד"י

 ןיא עטקעס רערעטעּפש רעד טימ עילימ

 -- ,"םיקודצ, ינש תיב ןופ טייצ רעד
 ,"םיקודצ,, טרָאװכוז עז

 ןופ טייצ רעד ןיא אנת יבר ,קודצ
 ארמג יד ;שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח
 טסַאפעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד ו"נ ןיטג

 טינ לָאז שדקמה תיב סָאד ידכ ,רָאא 0

 -עג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןרעו בורח
 סעּפע ןענָאק קירוצ לָאז רע זַא ,טלייה
 ןופ טפַאז יד ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ןסע

 תרגורג, טרָאװ סָאד ןופרעד) גייפ ַא
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא .('קודצ יברד
 -גֵא ןוא תוכלה םיא ןופ טכַארבעג טרעוו
 לייט ןופ גנונימ רעד טיול םגה) תוד
 סקודצ יבר 2 ןעוועג ןענעז רעקירָאטסיה
 -עג תודגֲא ןוא תוכלה יד ןופ ךס ַא ןוא

 'ד תובא ןיא .ןרעטעּפש םעד וצ ןרעה
 הרות רעד ןופ סערעל יד ןגעוו רע טגָאז
 אלו םהב לדגתהל הרטע םשעת לא;
 -ַאב טשינ טסלָאז) "םחב רוּפחל םודרק

 םיקודצ--קודצ

 י ןופ טמַאטשעגּפָא טָאה .קודצ
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 ךיז ידכ ןענרעל ןענעק ןייד טימ ךיז ןצונ

 ןבָאה וצ טשינ ךיוא ןוא ןכַאמ וצ סיורג
 םיאנת תודלות,, עז -- .(הסנרּפ ןופרעד

 ,ןאמייה ןופ "םיארומאו

 סָאװ הליפת א ןופ ןעמָאנ ןידה-קודצ
 ןפיוא תמ ַא טגנערב ןעמ ןעוו ,טגָאז ןעמ

 קוסּפ םעד טימ ןָא טביוה ןעמ ;ןימלע תיב
 םימת רוצה, ב"ל םירבד שמוח ןופ
 עניז ןיא טכערעג זיא טָאג) "ולעּפ
 "ןידה קודצ,, קורדסיוא רעד ןוא ,(םישעמ

 ןופ גנוקיטרַאפטכער יד שטייט רעד זיא
 ןבעגעגסױרַא טָאה טָאג סָאװ לייטרוא

 רימ ןעניפעג ןידה קודצ ןופ חסונ םעד
 .ח"י הרז הדובע ארמג רעד ןיא ןיוש

 טגערב רודיס ןייז ןיא ןואג םרמע בר

 ,ןידה קודצ ןופ הכרב רעד ןופ חסונ םעד

 . טגָאז ןעמ ןעו געט עכעלרעייפ יד ןיא

 טשינ ךיוא ןעמ טגָאז ,ןונחת ןייק טשינ

 .ןידה קודצ ןייק

 ,("יקודצ, דוחי ןושל ןיא םיקודצ
 סָאװ ,עטקעס רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ

 ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא טריטסיזקע טָאה
 "עו ןוא ,לארשי-ץרא ןיא שדקמה תיב

 רעד ןופ גנַאג םעד ףיוא סולפנייא סנעמ
 יד ףיוא וליפא ןוא עטכישעג רעשידיי

 רעד) םוטנדי ןיא ןפמַאק ערעטעּפש

 עײינ ,רעמיאאראק יד ןופ גנואײטשנַא

 רעייז ןעועג זיא (גנוגעװַאב-םרָאפער

 -יפָא טָאה עטקעס עקיזָאד יד .סיורג
 ייב ןעװעג ןענעז לעיציפָא טשינ) לעיצ
 -ערטש ענעדישרַאפ טסבלעז םיקודצ יד

 ןוא תווצמ יד ןופ רָאנ ןטלַאהעג (ןעגנומ

 ןַארַאפ ןענעז סָאװ ןטָאברַאפ ןוא םיניד
 -ַאד ןשמוח ןיא ,בתכבש הרות רעד ןיא
 טלָאװעג טשינ םיקידצ יד ןבָאה ןגעק

 "ארט יד ,הֹּפ לעבש הרות יד ןענעקרענַא
 -עגעגוצ ןוא ןעגנושטייטסיוא עלענָאיציד
 ןופ דוסי רעד ןענעז סָאװ ,תווצמ ענעב
 -עג ןיוש ןענעז עכלעוו ןוא הנשמ רעד
 עז) "םישורּפ, יד ךרוד ןעמונעגנָא ןעוו
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 ,טייצ רענעי ןיא ('םישורּפ,, טרָאװכוז

 ןענעז םישורּפ יד ןוא םיקודצ יד ןשיווצ

 ,ןפמַאק עסיורג ןעמוקעגרָאפ םעד בילוצ

 "עג טלדנַאװרַאפ לָאמלייט ןענעז עכלעוו

 יאני רדנסכלא ןופ טייצ רעד ןיא) ןרָאװ

 -ירב עקיטולב ןיא (רעטעּפש ןוא ךלמה
 גנומַאטשּפָא רעד ןגעװ .,תומחלמ-רעד

 ןוא ןזעוו רעייז ךיוא ןוא םיקודצ יד ןופ

 ןענעז ,טסבלעז ןעמָאנ םעד ןגעוו וליפא

 סע ןוא .ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ
 ליפ םעד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 ןתנ יברד תובא ןיא .ןעגנולדנַאהּפָא
 ,רוּפס רעטנַאקַאב רעד טלייצרעד טרעוו

 -עג) ֹוכוס שיא סונגיטנַא אנת רעד זַא

 -רָאי ןט9 םעד םורַא ךעלניישראוו טבעל

 -טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוה

 ,םידימלת ייווצ טַאהעג טָאה (גנונעכער

 טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סותייב ןוא קודצ

 רעד ןיא) רעטרעוװ יד ןיבר רעייז ןופ

 ןעניד ףרַאד ןעמ זַא ,('א תובא הנשמ

 ,גנונױלַאב ןעמוקַאב וצ ףיוא טשינ טָאג

 זַא ,טשטייטעגסיוא סע ןבָאה ייז ןוא

 ענעיא ןיק טשינ טּפיוהרעביא זיא סע

 יד טעדנירגעג ןבָאה ייז ןוא ,"טלעוו

 -אלפ ךיוא .םיסותיבו םיקודצ עטקעס

 "למ,, ןוא 18 ךוב "תוינומדק., ןיא סויוו

 ןבָאה םיקודצ יד זַא ,טגָאז 2 ךוב ?תומח

 ףיױא שנועו רכש ןיא טביולגעג טשינ

 טייז רעטייוצ רעד ןופ .טלעװ רענעי

 ױזַא יו ןײטשרַאפ וצ רעווש רעבָא זיא

 -עיגילער עשידיי ַא ןייז טנָאקעג טָאה

 טבױלגעג טשינ טָאה סָאװ ,עטקעס עז

 רעד ךָאד זיא סָאד סָאװ ,טלעוו רענעי ןיא

 ארמג רעד ןיא .ללכב עיגילער ןופ דוסי

 יד ןשיווצ תוקולחמ יד טנָאמרעד ןרעוו

 ןגעו סנטסיימ םישורּפ יד ןוא םיקודצ
 ,תווצמ ןופ ןעגנושטייטסיוא ןוא םיטרפ
 ןעמ ןעוו) "תבשה תרחממ ,, זַא ,לשמל יו
 ןעמ טניימ (רמוע םעד ןעגנערב ףרַאד
 רָאנ ,חסּפ בוט-םוי ןופ סנגרָאמוצ טשינ
 (י קרּפ תוחנמ) תבש ןופ סנגרָאמוצ
 ןגעו לשמל יװ טכער-ליוויצ ןיא רעדָא

 םיקודצ

 "םלשה |

00 

 תליגמ) השורי (ז"ט הגיגח) ןיממוז םידע
 ךיוא ןוא סויוואלפ ןופ ,המודכו (תינעת

 תובא ןיא עלעטש רעטנָאמרעד רעד ןֹופ

 ףסכ ילכב םישמתשמ ויהש,,) ןתנ יברד

 םיקודצ יד זַא ,ןעז וצ זיא (?בהז ילכו

 -יר יד ןופ סנטסיימ ןענַאטשַאב ןענעז

 עכייר יד ,רעריפ-רעטילימ ,ןסַאלק עכנ
 . לע ,םישורּפ יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,םינהכ

 ערעטייוב ןופ רעריפ יד ןעוועג ןענעז עכ
 ןופ גנונימ רעד טל ,ןטכיש-סקלָאפ

 ?טפירשרוא,, ןייז ןיא) רעגייג םהרבא
 ןרָאװעג טריזינאגרָא םיקודצ יד ןענעז
 ןופ םינסחי םינהכ עדנעמַאטשּפָא יד ךרוד

 ןענעז עכלעוו ,("קודצ,, עז) קודצ ינב יד

 הלודג הנוהכ רעד ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב

 ןיא .עיטסאניד:םיאנמשח רעד  ךרוד
 טנָאמרעד םיקודצ יד ןרעו ארמג רעד

 ךורע ,, ןיא המישר עז) רעטרע ךס ַא ןיא
 ."קדצ;, טרָאװכוז טוחאק ןופ

 זַא ,טלייצרעד טרעװו תינעת תליגמ ןיא
 םענעגייא ןַא טַאהעג ןבָאה םיקודצ יד
 ייז ןכלעוו טיול ,"?אתרזג רפס,, ,סקעדָאק

 טייצ רעטצעל רעד ןיא .טּפשמעג ןבָאה

 עז) "הזינג; רעד ןיא ןענופעג ןעמ טָאה

 עװ ,'קשמד תירב, רפס ַא ("הזינג ;

 יקודצ ַא ןעוועג ןבָאה לָאז רבחמ סנעמ |
 .(רעכיז טשינ זיא סָאד)
 ױזַא םיקודצ יד ןענעז שדקמח תיב ןט2 |
 .ןדנואוושרַאפ יו -
 ,רעגייג) ןעגנוניימ ןאר |

 ןופ ןברוח ןכָאנ

 "ַאפ ןענעז סע רעבָא
 זַא ,(יקסנאנזָאּפ

 "יזקע ןבָאה םיקודצ יד ןופ ךעלטשער

 "עג ןבָאה ייז ןוא ,רעטעּפש ךיוא טריטס

 לעבש הרות רעד ןגעק ףמַאק םעד טריפ

 -ַארַאק יד זַא ,ןגָאז רעמיאַארַאק לייט :הּפ

 טעדנירגעג זיא סָאװ ,עטקעס עשימיא
 ןנע ךרוד טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא ןרָאװעג
 טיול .םיקודצ יד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא זיא
 .רוא , ןייז ןיא) רעגייג ןופ גנוניימ רעד
 -ודצ ךס ַא ןופ ןרוּפש ןענעז ("טפירש
 ,אתליכמ ןיא ןבילברַאפ תוכלה עשיק
 ,המודכו לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת ,ירפס
 רעמרָאפער ערעדנַא ייר ַא ןוא רעגייג
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 טימרעד ךיז ןצונַאב וצ טוואורּפעג ןבָאה
 רעד ןופ ףמַאק ןיא ,ןבעל ןשיטקארּפ ןיא
 ,םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןגעק םרָאפער
 הרומ ,, לַאמכָארק עז םיקודצ יד ןגעוו --

 ""וישרודו רוד רוד,, סייוו ,"ןמזה יכובנ

 "ארה תורוד,, יולה ,"טפירשרוא ,, רעגייג
 "עג ןענעז סָאד זַא ,טלַאה רע) ?םינוש

 -ימיסַא עטריזינעלעה יד ,םינויתמ יד ןעוו
 עי ןיא טנקיילעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאל
 ,(טּפיוהרעביא עיגילער רעד

 ?רעטכערעג, שיאערבעה ןיא קירצ
 רע זַא ,םענייא טמיר ך"נת רעד ןעוו

 טגָאז ,ליוו טָאג סָאװ טוט ןוא ךעלרע זיא
 "קידצ, ַא זיא רע זַא ,םיא ףיױא רע

 "נָא ןוא "קידצ שיא חנ, 'ו תישארב)
 "עג טרעוו ,י ילשמ ןיא .(רעטרע ערעד

 קנעדנָא רעד) "הכרבל קידצ רכז,, טגָאז
 "עז ך"נת ןיא .(הכרב וצ זיא קידצ ןופ

 הלעמ רעד ןגעוו םיקוסּפ ליפ ןַארַאפ ןענ
 (ערעדנַא ןוא םילחת ,ילשמ) קידצ ןופ

 בוטו עשר ול ערו קידצ,, ןופ עגארפ יד

 -ידצ לײט זַא ןעמ טעז סָאװרַאפ) ?ול

 םיעשר לייט ןוא ,ןבעל ןיא ןדייל םיק

 ליפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא (טוג םייג

 ,םילהת ,הימרי ,קוקבח) ך"נת ןיא לָאמ

 -ץעּפש .בויא רפס ןיא סרעדנוזַאב ,(תלהק !

 ןרָאװעג טלדנַאהַאב עגַארפ יד זיא רעט

 עשידי ערעטעּפש יד ןוא דומלת ןיא

 עזעיגילער יד ןיא סרעדנוזַאב ,םירפס

 יד) רעטלַאלטימ ןיא םירפס עשיפָאזָאליפ
 "זוכ, ,"םיכובנ הרומ,, ,'ז תוכרב אדמג

 (ערעדנַא ןוא "תובבלה תובוח,, ,"יר
 רעד ןיא עגארפ יד טרעוו ןײמעגלַא ןיא
 טרעלקעגפיוא טלעו רעזעיגילער רעשידיי
 יאהב הוצמ רכש זַא ,גנואיושנא רעד טויל

 ףָארטש ןוא גנונױלַאב יד זַא ,אכיל אמלע
 ףיוא זַא ןוא ,טלעו רענעי ףיוא רָאנ זיא
 טניולאב םיקידצ יד ןלעוװ טלעװ רענעי
 גנוניולאב רעקיזָאד רעד ןגעוו ןוא ,ןרעוו
 רעד ןיא טכארבעג ןרעוו םיקידצ ןופ
 "נס ט"יק םיחסּפ) םירמאמ ליפ ארמג

 32 הקדצ--קידצ

 ןגעוו -- .(רעטרע ערעדנַא ןוא 'ק ןירדה
 --  ."ו"ל,, טרָאװכוז עז םיקידצ ו"ל יד

 רעד טליּפש תודיסח ןוא הלבק רעד ןיא
 סע .עלָאר עסיורג רעייז ַא ?קידצ;

 רעד זיא קידצ רעד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו

 ,תומשנ ןייז ןקתמ ןָאק סָאװ ,ןוילעה םדא

  טױל .טלעװ רעד טימ טריפ רע ןוא
 תוטיש עשידיסח לייט ןופ גנוניימ רעד

 ןדעי ןיא ןַארַאפ םיקידצ עלַא רעביא זיא

 טרעוו רעכלעוו ,קידצ רעטסכעה רעד רוד

 עלא ןוא ,"רודה קידצ, רעד ןפורעגנָא

 יקצדורוה עז -- .םיא רעטנוא ענכנ ןענעז

 ןיא ןוא אובמ ןיא "םידיסחהו תודיסחה,,
 ,קידצ ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו לייט ןט4
 ,םידיסח רעווָאלסארב יד ייב סרעדנוזַאב
 ,"תודיסח., טרָאװכוז ךיוא עז ---

 טַאהעג "הקדצ, טָאה ךינת ןיא הקדצ-
 רעטוג רעקיטכיר ַא ןופ גנוטיידַאב יד
 "הקדצ היהת ךלו, ה"כ םירבד) טַאט
 רעד ןיא טשרע .(רעטרע ערעדנַא ןוא

 סולפנייא םעד רעטנוא) ארמג ןוא הנשמ

 ןיא ןעניפעג רימ יו ,ןשיאעמַארַא ןופ

 טָאה ('קורּפ הקדצב ךיטחו, 'ד לאינד
 ןבעג ןופ גנוטײדַאב יד ןעמוקאב הקדצ

 קרּפ תובא ןיא .טײלעמערָא וצ תובדנ
 סעירָאגעטַאק 4 טנכערעגסיוא ןרעוו 'ה

 -ייא ,ךעלמענ ,ןבעג הקדצ עגונב ןשטנעמ

 טשינ זיא רע רָאנ ןילַא טיג סָאװ רענ
 ךיוא ןלָאז ערעדנַא זַא טריסערעטניארַאפ
 ךיוא זַא טעז ןוא טיג סָאװ רענייא ,ןבעג
 זַא ,טעז סָאװ רענייא ,ןבעג ןלָאז ערעדנַא

 רע טיג ןײלַא רָאנ ןבעג ןלָאז ערעדנַא
 ןוא טשינ טיג סָאװ רענייא ןוא ,טשינ
 יד .ןבעג ןלָאז ערעדנַא זַא ,טשינ טעז
 הקדצ זַא ,טגָאז 'ט ארתב אבב ןיא ארמג
 ;ןעמַאזצ תווצמ עלא יװ סיורג ױזַא זיא
 ןיא :הרות רעד ןופ הווצמ ַא זיא הקדצ
 הּפוק , ַא ןעוועג לָאמַא זיא טָאטש רעד
 רעביא ןוא (ז'י ןירדהנס) "הקדצ לש
 -דצ יאבג, טמיטשַאב ןעוועג ןענעז ייז
 -- .(ערעדנַא ןוא 'ח ארתב אבב) "הק
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 סָאד טכַארטַאב טרעוו סיורג סרעדנוזאב
 לָאז ןאמערָא רעד זַא ,רתסב הקדצ ןבעג
 ארמג יד ןוא ,ןרעו טמעשרַאפ טשינ

 אבקוע רמ ןגעוו טלייצרעד ז"ס תובותכ
 ןיא .רתסב הקדצ ןבעגעג טָאה רע יוװ

 "יד ןַארַאפ ןענעז העד הרוי ךורע ןחלש

 רענייא ןוא ,הקדצ הוצמ רעד ןגעוו םינ

 תוחּפל ןבעג ףרַאד ןעמ זַא ,זיא ייז ןופ

 ןשידיי ןיא .ןטסנידרַאפ יד ןופ לטנעצ ַא

 תוישעמ ליפ טלייצרעד ןרעוו רָאלקלָאפ
 בילוצ ןענעז עכלעוו ,הקדצ ילעב ןגעוו

 ןרָאװעג טעוװעטארעג ןבעג הקדצ רעייז

 הקדצו; קוסּפ רעד -- .קילגמוא ןופ

 -סיוא טרעוו (א"י ילשמ) "תוממ ליצת

 ןבעג זַא ,ןיז ןרעלוּפָאּפ ןיא שטייטעג

 ,טיוט ןופ טעוועטאר הקדצ

 ,ןדיי ןופ ךלמ רעטצעל רעד ןהיקדצ
 ןברוח םוצ זיב םילשורי ןיא טגינעקעג

 רַאפ 807 -- 886) שדקמה תיב ןט1 ןופ
 ןוז ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 והיקדצ טָאה טשרעוצ ;ךלמה והישאי ןופ

 והיקדצ ,(ד"כ 'ב םיכלמ) הינתמ ןסייהעג
 והימרי ןופ ןעגנונערָאװ יד ןגעק ,טָאה

 "ובנ ןגעק המחלמ יד ןביוהעגנָא ,איבנה

 םירצמ זַא ,קידנפָאה ,לבב ךלמ רצאנדכ
 -- ז"י הימרי רפס ןופ ,ןפלעה םיא טעוװ

 "עג טָאה והיקדצ זַא ,ןעז וצ זיא חיל

 ןוא רעטקַארַאכ ןטסעפ ןייק טשינ טָאה
 ןיא טבילגעג ָאי לָאמלײט טָאה רע

 סלַאפנדעי :טשינ לָאמליײט ןוא והימרי
 -עג טשינ ןוא ןוהימרי ןפלָאהעג רע טָאה

 טלָאװעג ןבָאה סָאד יװ ,ןטיוט םיא טזָאל

 טרעװ ב"נ הימרי רפס ןיא .םירש יד
 "דצ ןופ ףוס רעשיגַארט רעד טלייצרעד

 ןעמענייא ןכָאנ לבב ךלמ רעד יוװ ,והיק

 ןוהיקדצ ןעגנַאפעג ןעמונעג טָאה םילשורי

 רע טָאה רעדניק יד .רעדניק ענייז ןוא

 ןוא ןגיוא יד ןיא והיקדצ רַאפ טיוטעג

 טכאמעג דנילב רעכַאנ רע טָאה והיקדצ

 ןיק ןטייק ןיא טריפעגקעווַא םיא ןוא

 "עגנעפעג ןיא ןסעזעג זיא רע ואוו ,לֵּבָּה

 34 וי האווצ--והיקדצ

 (ג"לי) ןָאדרַאג ,ל .י -- .טיוט ןזיב שינ

 ןופ ףוס ןשיגארט ןגעוו ןבירשעג טָאה

 -וקּפה תיבב והיקדצ,, עמעָאּפ יד והיקדצ

 "תוד

 עטסטלע יד ןופ רענייא זיא סע האווצ
 ןבעל םייב ןיוש זַא ןדיי ייב םיגהנמ

 זיא טרָאװ סָאד :האווצ ַא ןכַאמ ןעמ לָאז

 נָא; ,"הוצ, טרָאװ ןשיאערבעה ןופ

 "סיוא יד ףיוא ךיז טציטש ןוא ,"ןגָאז

 ןעמל,, וניבא םהרבא ייב ך"נת ןיא ןקורד

 (ה"י תישארב) 'וינב תא הוצי רשא

 -ארב) וינב תא תווצל לכיו ,בקעי ייב

 ןיא רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא (ט"מ תיש

 ןבָאה ןענאזרעּפ ענעעזעגנָא ואוו ,ך"נת

 עקיטכיוו ןגעוו טגָאזעגנָא טיוט ן'רַאפ

 הנשמ רעד ןיא .רעדניק ערעייז םינינע

 'ט ןוא 'ח םיקרּפ ארתב אבב ארמג ןוא

 תואוצ ןופ םיניד יד טכארבעג ןרעוו
 ןעמ יו ,סנגעמרַאפ עטזָאלעגרעביא ןגעוו

 ןגעלפ ףךעלנייװעג .ןלייטנייא ייז לָאז

 רעד ןגעוו רָאנ טשינ ןייטשַאב תואווצ יד

 ,ןגעמרַאפ ןטזָאלעגרעביא ןופ גנולייטנייא

 ,סרעדנוזַאב טּפָא ץנַאג ןוא ,ךיוא רָאנ

 רסומ ןיא סערעל ןוא ןעגנוזייוונָא ןופ

 ןוא גנוריפיוא-סנבעל ןוא טייקמורפ ןוא

 "עגנָא ןבָאה ןדיי סָאװ ,תורשי תוגהנה

 רַאפ ךיוא ןוא רעדניק רעייז טגָאז

 ןוא הּפ לעב לָאמלייט ןשטנעמ עדמערפ

 "מג רעד ןיא ןיוש .ןבירשעג לָאמליײיט

 ןופפ תואוצ עכלעזַא רימ ןעניפעג אר
 ןוא ג"ק תובותכ ןיא אישנה הדוהי יבר
 -עטעּפש ןוא רעטלַאלטימ ןופ .(ערעדנַא
 ןופ תואווצ ליפ ןבילבעג ןענעז ןטייצ ער

 עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ טשידיי עסיורג

 ,ףסומ ןשידיי ןופ לרעּפ יד וצ ןרעהעג
 (ש"אר) ישא ונבר ןופ האווצ יד יו
 ַא .ערעדנַא ןוא ,הדוהי יבר ןוז ןייז ןופ
 טכעלטנפערַאפ טָאה תואווצ ןופ גנולמאז
 ַא ."םייחהו הרותה ,, ןייז ןיא ןַאמעדיג
 ,תואווצ ןופ גנולמַאז עסיורג סרעדנוזאב
 .טנפערַאפ טָאה ,לארשי ינואג תואווצ |
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 -יא רעשילגנע טימ שיאערבעה ןיא טכעל
 לארשי ןעגנוקרעמַאב ןוא גנוצעזרעב

 רעד ןיא ןוא ,רעדנעב 2 ןיא סמהרבא
 -עלקפיוא סמאהארבא טיג גנוטיילנייא

 רעשירָאטסיה-רוטלוק רעד רעביא ןעגנור
 עטכעלטנפערַאפ יד ןופ גנוטיײדַאב

 תואווצ,, יוו) תואווצ יד ןופ לייט .תואווצ

 םיניד ןטלַאהטנַא (דיסחה הדוהי יבר

 ,ןדיי ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סָאװ

 סמַאהַארבַא וצ גנוטיילנייא יד עז --

 ,גנולמאז-תואווצ רעטנַאמרעד

 ןופ ןעמָאנ םימבש ב"י תאווצ
 םיבותכ , יד ןיא םירפס יד ןופ םענייא

 ;ינש תיב ןופ טייצ רעד ןופ ?םינורחא

 ןיא ;ךארּפש רעשיכירג רעד ןיא ןבילבעג
 סָאװ ,תואווצ יד ןבעגעגרעביא ןרעוו רפס

 ןועמש ,ןבואר ,םיטבש ב"י יד ןופ רעדעי

 טזָאלעגרעביא ןבָאה לָאז ,רדסכ ױזַא ןוא
 "טנַא יז ;טיוט ן'רַאפ רעדניק ערעייז

 ןרעו סָאװ םירמאמ ,רסומ ירבד ןטלַאה

 "רדמ ערעזדנוא ןיא טכַארבעג רעטעּפש

 רעטרע לייט ןיא סָאװ םעד בילוצ .םיש

 םוטנטסירק ףיוא םיזמר ןַארַאפ ןענעז
 עגנַאל ַא טניימעג עטנרעלעג יד ןבָאה

 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד זַא ,טייצ
 -עּפש רָאג ןטסירק עטשרע יד ןופ םענייא

 -סַאג השמ רעטנרעלעג רעד רעבָא .רעט

 -לֵאניגירָא יד זַא ,ןזיוװַאב טָאה רעט

 זַא ןוא שיאערבעה ןעוועג זיא ךארּפש

 רָאנ ,רבחמ ןייא טשינ ,בגא) רבחמ רעד

 ןוא ,דיי ַא ןעוועג זיא (םירבחמ עכעלטע

 רעטעּפש ןענעז ןלעטש עכעלטסירק יד זַא
 ןופ רעטרעװ ךס ַא .ןבעגעגוצ ןרָאװעג
 ןיא ךיז ןעניפעג םישרדמ עקידרעטעּפש
 לע םחרמה לכ, לשמל יװ ,"תואווצ,, יד
 תבש) םימשה ןמ וילע ןימחרמ תוירבה
 ,גנוניימ ַא ןַארַאפ .ערעדנַא ןוא (א"נק
 -עג ןבירשעג זיא תואווצ יד ןופ לייט זַא
 ,רעכיז ךיוא זיא סע .םייסיא ךרוד ןרָאװ
 (יתמ ,סוליואּפ ןטסירק עטשרע יד זַא
 ןוא תואווצ יד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה

 036 ץנוצ--סיטבש בייי תאווצ

 ןוא ,רעטרעוו ךס ַא ייז ןופ ןעגנערב ייז

 תא תבהאו,, זַא ,טרָאװ סָאד ךילכעזטּפיױה

 עטסערג עטשרע יד זיא ?ךיהלא 'ה
 יד זיא "ךומכ ךערל תבהאו, ןוא ,הוצמ
 ןיטש עז -- .הוצמ עטסערג עטייווצ

 -סיוא-אנהכ ןוא ,"ינורדנסכלאה ןוליפ ,

 סע ואװ .,"םינוציחה םירפסה, עבאג
 רעשיאערבעה ןיא תואווצ יד ןבעגעג ןרעוו

 ןיא .,גנוטיילנייא ןַא ןוא גנוצעזרעביא

 עגארפ יד טלדנַאהַאב טרעוו סע רעכלעוו

 "נעמאווצ ןוא גנואײטשטנַא רעד ןגעוו
 , ,רפס ןופ לעטש

 -- 1815) יבצ רזעילא ,לעפייווצ
 -טפיוה ןייז ;רעלעטשטפירש 8

 רעד ןיא קעװַא םיא טלעטש סָאװ ,קרעוו

 -רָאפ ןוא רעקירָאטסיה ןופ ייר רעטשרע
 -נעב 8) "לארשי לע םולש,, ןייז זיא ,רעש

 רעטשרע רעד טָאה רע ןכלעוו ןיא ,(רעד
 ןקידיײיטרַאפ וצ טגַאװעג םיליכשמ יד ןופ
 טייקנייש רעד ףיוא קידנזייװנָא ,תודיסח
 רעשידיסח רעד ןופ טייקכעלרעניא ןוא

 ירבד ליפ קידנעמענפיונוצ ,גנוגעװַאב

 ;םירפס עשידיסח עטלַא ןופ הרות
 זיא לעפייווצ ןופ סולפנייא םעד רעטנוא
 -יינ יד ,םזידיסח-ָאענ רעד ןענַאטשטנַא
 "יאערבעה רעד ןיא גנוגעווַאב עשידיסח
 ,ץרּפ) רוטארעטיל רעשידיי ןוא רעש
 ,גרעבנייטש ,ןילטייצ ,יקסוועשטידרעב
 טייווצ ןייז .(ערעדנַא ןוא יקצעדָארָאה
 ןַא ,"רוגינס, רעד זיא קרעװ קיטכיוו
 ןייז ןוא דומלת םעד רעביא גנולדנַאהּפָא

 -יישרעד-סנבעל ענעדישרַאפ וצ גנולעטש
 רע .ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןעגנונ
 ערענעלק ערעדנַא ןבירשעג ךיוא טָאה
 ,שידיי ןיא ןכַאז עכעלטע ךיוא יו םירפס

 ןיא גָאט ןט5 םעד תינעת הילדנ םוצ
 עז :הנשה שאר ךָאנ סנגרָאמוצ ,ירשת
 ."םקיחא ןב הילדג,, טרָאװכוז

 -ַאעל ,ןַאמּפיל בוט-םוי ,ץנוצ
 ;ןילרעב ןיא 1886 -- 1794 רלָאּפ
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 תמכח ןופ רעטנרעלעג רעטסדנטיײדַאב

 רענייא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא לארשי
 "גסיוו רעשידיי רעד ןופ רעפַאש יד ןופ

 "טפַאשנסיװ םענרעדָאמ ריא ןיא טפַאש
 טייצ עסיוועג ַא ןעוועג :רעטקַארַאכ ןכעל

 עלוש-הלהק רעד ןופ רעטייל ,רעקידערּפ

 ןוא ענייה טימ ןעמַאװצ ;ןילרעב ןיא

 -רַאפ, ןטשרע םעד טעדנירגעג זנַאג

 סעד רוטלוק דנוא טפַאשנעסיװ ריפ ןייא

 ןענעז ץנוצ ןופ רעכיב יד ."סמוטנעדוי

 "רשי תמכח ןופ קרעו עלַאטנעמַאדנופ

 "ַאניס יד, זיא קרעװ:-טּפיוה ןייז --- .לא

 ןיא ,?רעטלַאלטימ ןופ עיזעָאּפ עלַאגָאג

 גנושרָאפ עכעלטנירג ַא טיג רע ןכלעוו

 יד ןופ םינטיּפ ןוא םיטויּפ יד רעביא
 סָאד ;םירוזחמ ןוא םירודס עטסנדישרַאפ

 -סעטָאג, זיא קרעוװ עקיטכיוו עטייווצ

 -יא) "ןעדוי רעד עגערטרַאפ עכילטסניד

 -רדה רפס, שיאערבעה ןיא טצעזרעב
 "סיוא ןוא עכעלטנירג ַא זיא סָאד ;("תוש

 ,םישרדמ עלַא רעביא .גנושרָאפ עכעלריפ

 ןענעז םישרדמ יד זַא ,טזײװַאב ץנוצ ןוא
 ןעוועג ןענעז סָאװ תושרד ןופ ןעגנולמַאז

 ןיא ןלוש יד ןיא ןדיי ייב טריפעגנייא

 -רעייפ ערעדנַא ןוא םיבוט םימי ,םיתבש

 ךיוא ןענעז קיטכיו רעייז .געט עכעל
 -רַאפ יד רעביא) "סוטיר, קרעװ ענייז
 "װַאד ןופ תואחסונ ןוא םיגהנמ ענעדיש

 ,"ףוטארעטיל דנוא עטכישעג רוצ. ,(ןענ
 ןופ טיײצרָאא יד, .,"ןעמענ עשידיי.

 ("עגַאטסטַאנָאמ) "םילודג עשידיי
 עשינבר יד רעביא סָאװטע,  ,ייי"שר.

 רעביא לװָאט - טייצ, ,?רוטַארעטיל
 "העובש עשידי יד רעביא, ,"ך"נת
 רע .ערעדנַא ןוא ?קיטסיטַאטס עשידיי;
 טפירשטייצ יד, טריגאדער ךיוא טָאה
 ןיא ץסמוטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ ריפ

 -טע רָאנ ןבירשעג רע טָאה שיאערבעה
 וצ המדקה יד ייז ןשיווצ ,םירמאמ עכיל

 רע ."ןמזה יכובנ הרומ,, סלַאמכָארק
 -טנָא רעד רעביא ןבירשעג ךיוא טָאה
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 ןיא .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנואייטש

 "רָא רעד ןוא רעמרָאפער יד ןשיווצ ףמַאק
 רעד ןגעק ןעוועג ץנוצ זיא עיסקָאדָאט
 "עג טָאה סָאד ןוא ,םרָאפער רעמערטסקע

 "ייג ןוא םיא ןשיוװצ הקולחמ ַא וצ טריפ

 טרָאװכוז ,ןָאקיסקעל סנזייר עז -- .רעג

 ,"ץנוצ ,,

 ."עיצינעפ , עז רֹוצ

 ."עיצינעפ,, עז ןודיצ

 םילשורי ןיא גרַאב ַא ןופ ןעמָאנ ןויצ
 -יא רעטעמ 770 ךרעל ךיוה ,(ןויצ רה)
 רעש ןופ ךיז טיצ ,לגיּפש-םי םעד .רעב
 טרָאד זיא לָאמַא ;ןויצ רעש םוצ זיב ופי

 "ןיַצ תדוצמ,, גנוטסעפ יד ןענַאטשעג

 -עג ןעמונעגנייא זיא סָאװ ,םיסובי יד ןופ

 ;'ה 'ב לאומש) ךלמה דוד ךרוד ןרָאוז
 ךיוא ןוא ך"נת ןיא ןרָאװעג זיא "ןויצ;

 יד ןיא ןוא שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא

 -עָאּפ רעשיאערבעה רעד ןיא ןוא תולפת |

 ןופ לָאבמיס רעד ,רעטלַאלטימ ןיא עיז

 -קנעב יד ןוא לארשי-ץרא ןוא םילשורי
 יכרד,,) הלואג וצ קלָאפ ןשידיי ןופ טפַאש

 -רע-ך"נת ערעדנַא ןוא !א הכיא ,"ןויצ
 ,יולה הדוהי יבר ןופ רעדיל יד ;(רעט

 ,לארשי-ץרא וצ טפַאשקנעב טימ טלעזַאב

 -ןיצ,, יד ןפורעגנָא ןרעוו ,הלואג וצ ןוא

 יז ןופ עטסטמירַאב סָאד ןוא ,"ןדאינ

 עיינ יד ךיוא ,?ילאשת אלה ןויצ ,, זיא
 זיא לארשיי-ץרא ןעיובוצפיוא ןעגנוגעװַאב

 תבח;) ןויצ טימ ןרָאװעג טנכײצַאב
 ,("םזינויצ ,, ,"ןויצ

 גנוגעװַאב רעד ןופ ןעמָאנ םוינויצ
 -ַאנאיצַאנ סלַא לארשי-ץרא ןעיובוצפיוא
 וצ ןוא קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ םייה על

 עטסערג טסכעלגעמ יד טרָאד ןצעזַאב

 סָאד ןוא טפַאשקנעב יד .ןדיי לָאצ

 טלַא רעייז זיא י"א ןעיובוצפיוא ןבערטש
 טלַא ױזַא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא

 יו םעדכָאנ דלַאב ,תולג רעד זיא'ס יוװ
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 רָאי ןיא םילשורי טכַאמעג בורח טָאה םיור
 "ידיי יד קידנעטשלופ טעטכינרַאפ ןוא 0

 לארשי-ץרא ןיא טייקידנעטשטסבלעז עש
 ןעגנומערטש ןדיי ייב ןעוועג ןיוש ןענעז

 . "וצ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ עכלעז ַא ןופ
 רעד ףיוא ןפָאה טימ טלעטשעגנעדירפ

 -רעדנואוו ַא ךרוד הלואג רעכעלרעדנואוו

 .,םיסינ ךרוד ןעמוק טעוװ סָאװ ,חישמ

 ןפרַאד ןדיי יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רָאנ

 . יד קירוצ ןרעוו ןוא ןעײרפַאב ךיז ןיילַא

 "ערטש עקיזָאד יד .דנַאל ןופ רעשרעה

 ןדנַאטשפיוא יד וצ טריפעג ןבָאה ןעגנומ
 -עּפש ןוא ,ערעדנַא ןוא אבכוכ רב ןופ

 וצ תולג ןופ טייצ רעגנַאל רעד ןיא רעט

 ענעפורעג ױזַא יד ןופ ןעגנוגעוַאב יד
 דוד עטסקיטכיוו יד) ?םיחישמ עשלַאפ,

 "כוז עז ,יבצ יתבש ,ינבוארה דוד ,יאורלא
 -קערש יד בילוצ ןוא ,(?םיחישמ,, טרָאװ
 יד סָאװ ןעגנושיוטנַא ןוא ,תורצ עכעל

 זיא ,טכַארבעג ןבָאה ןעגנוגעווַאב עקיזָאד

 ַא ןענַאטשטנַא ןדיי לייט ןסיורג ַא ייב
 ךיז טָאה סָאװ ,סולשטנַא רעטרעקרַאפ

 תא וקחדי אלש ,, םעד ןיא טקירדעגסיוא

 -רעטנוא טשינ ,(א"יק תובותכ) "ץקה

 רָאנ ,טירש עשיטקארּפ ענייק רעמ ןעמענ
 ,תוליפת ןיא ןעקירדסיוא ןעגנונעפָאה יד
 קידנעטש ןעוועג זיא קיטייצכיילג רעבָא

 "ץרא ןיא ךיז ןצעזאב וצ טּפַאשקנעב יד
 -וע,, ןעוועג ןענעז קידנעטש ןוא ,לארשי

 -תולג יד ןופ ןוא ,לארשי-ץרא ןייק "םיל
 יײז טלעג טקישעג ןעמ טָאה רעדנעל

 רעײנ רעד ןיא טשרע ,ןטלַאהוצסיוא
 טרעדנוהרָאי ןט19 ןוא ןט18 ןיא טייצ
 -רעּפ עסיורג ןבָאה (רעירפ וליפַא ןוא)

 עשידיי טשינ ןוא עשידיי ,ןטייקכעלנעז
 ךיז ,(ערעדנַא ןוא טנאפילא ןָאעלָאּפַאנ)

 -ַאב וצ קירוצ רענעלּפ טימ ןגָארטעגמורַא
 ןפַאש ןוא לארשי:ץרא ןיא ןדיי ןצעז
 עמָאנָאטױא עשידיי ַא טרָאד ייז רַאפ
 עשידיי ליפ ןיא ךיוא .םייה עלַאנאיצַאנ
 טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ןענעז ןזיירק
 יד ןופ ענייא קיגנעהּפָאמוא ,ןענַאטשטנַא
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 ןיא ןדיי ןצעזַאב וצ ןעגנוגעווַאב ,ערעדנַא
 ןענעז סָאװ ,ןעגנוגעווַאב ,לארשי-ץרא

 ןיא ;"ןויצ תבח./ ןעמָאנ ן'טימ טנַאקַאב
 .טסע ,דנַאלסור ,דנַאלשטיײיד ,דנַאלגנע

 ןבָאה ייז ,ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןוא ךייר
 רעציװאטַאק רעד ןיא טקיניירַאפ ךיז

 -- .("ןויצ יבבוח./ טרָאװכוז עז) הפיֿפא
 -ַאב רעד ןופ טירטפיוא רעלעיציפָא רעד

 טָאה ,"םזינויצ , ןפור רימ סָאװ ,גנוגעוו
 ןופ גנונעפערעד רעד טימ ןביוהעגנָא ךיז

 םעד לזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ

 רָאדָאעט .רד ךרוד 1897 טסוגיױא ןט9

 -טלעװלַא רעד ןופ רעדנירג םעד ,לצרעה
 ,רד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעל

 "עג ןשיטסינויצ םוצ ןעמוקעג זיא לצרעה
 -ןַאמָאר יד ןופ טייו יױזַא טשינ קנַאד

 ןופ ןוויטָאמ-סליפעג עלַאנאיצַאנ-שיט

 -ַאנַא רעפיט רעד ןופ רעמ רָאנ ,הלואג

 -תולג יד ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןופ עזיל

 ןכלעוו ,םזיטימעסיטנַא םעד ןוא רעדנעל

 -נעדוי,, ןייז ןיא) טכארטַאב טָאה לצרעה

 יזַא ךעלדיימרַאפמוא סלַא ("טַאטש

 "ייא ןַא ןבָאה טשינ ןלעװ ןדיי יו גנַאל

 ןגיא ןַא ןיא םייה עלַאנאיצַאנ ענעג
 -נָאק ןשיטסינויצ ןט1 םעד ףיוא .דנַאל
 דוסי רעד ןרָאװעג טגעלעג זיא סערג

 "עגנָא זיא סע :םזינויצ ןלעיציפָא ןרַאפ

 -ָארּפ רעלעזַאב, רעד ןרָאװעג ןעמונ
 םזינויצ רעד, זַא ,טגָאז סָאװ ?םַארג
 ךעלטכער-ךעלטנפע ןַא ןפַאש וצ טבערטש
 ןיא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ םייה עטרעכיזעג
 -ַאגרָא רעד ןופ דילגטימ ."לארשי - ץרא

 טלַא זיא סָאװ ,דיא רעדעי זיא עיצאזינ
 רעד .לקש ַא טפיוק סָאװ ןוא ,רָאא 8
 סעדעי ןפורעגפיונונצ טרעװ סערגנָאק
 ןטַאגעלעד ןופ טײטשַאב ןוא רָאי עט2
 *םילקש יד ךרוד טלייוורעד ןרעוו עכלעוו
 טַאגעלעד ןייא ןלייוורעד טציא) ,רעפיוק
 -ץרא ןיא ןוא ,רעפיוק םילקש 3,000 עדעי
 סערגנָאק רעד 1000 עדעי לארשי
 ןַא ןוא טעטימָאק-סנָאיצקַא ןַא טלייוורעד
 עגנַאל ַא) טנעדיזערּפ ַא טימ עוויטוקעזקע
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 "צייו םייח טנעדיזערּפ ןעוועג זיא טייצ
 -גיא זיב) ןטייצ עטשרע יד ןיא .,(ןַאמ

 -- 1914 ןופ המחלמ-יטלעוו רעד ןטימ

 -אזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טָאה (8

 "ביר ריא ןעלקיװטנַא טנַאקעג טשינ עיצ

 "-ילָאּפ יד בילוצ טעברַא עשיטילָאּפ עקיט

 סע .טלעװ רעד ןיא ןדנעטשמוא עשיט
 ןוא תועד יקולח ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 :טסבלעז עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןפמַאק

 -ָאטירעט יד ןופ גנוטלַאּפש יד טשרעוצ
 ,(ץיּפש רעד ןיא ליווגנאז טימ) ןטסילאיר
 -נָא ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ

 -ץרא טָאטשנַא דנַאל רעדנַא ןַא ןעמענ
 -וקַאב וצ ןעגנונעפָאה יד לייוו ,לארשי

 לארשייץרא ןעמעוװ וצ) ייקרעט ןופ ןעמ

 -רַאשט, םעד (טרעהעג טלָאמעד טָאה

 -סיורא ךיז ןבָאה ןדיי ןצעזַאב וצ "רעט

 ,רד ןופ טיוט ןכָאנ ,עיזוליא סלַא ןזיוועג

 יד ןשיװצ ףמַאק רעד ןעוועג זיא לצרעה

 -יטילָאּפ ,, יד ןוא ןטסינויצ "ששיטקארּפ,
 -וא םחנמ טימ ?עשיטקארּפ, יד ."עש
 ,ןטלַאהעג ןבָאה ץיּפש רעד ןיא ןיקשיס
 סעינָאלָאק ןדנירג ןפלעה ףרַאד ןעמ זַא

 טשינ טָאה ןעמ וליפַא לארשיזץרא ןיא
 .רעטרַאשט ןטרעכיזעג שיטילָאּפ ןייק

 עשילגנע יד ןעוו ,1917 רָאי ןיא טשרע

 -ימ -רעסיוא רהיא ךרוד טָאה גנוריגער

 םוצ טקישעג ,רופלַאב דרָאל ,רעטסינ
 -עד רופלאב,, עטמירַאב יד קלָאפ ןשידיי

 זַא ,(?רופלַאב,, טרָאװכוז עז) ?עיצַארַאלק
 םעד רַאפ ןפַאש ןפלעהטימ טעװ יז
 ןיא םייה עלַאנאיצַאנ א קלָאפ ןשידיי

 ןרָאװעג םזינויצ רעד זיא ,לארשי-ץרא
 רעד זיא רעטעּפש .טנעקרענַא לעיציפָא
 םעד ךרוד ןרָאװעג טנעקרענַא םזינויצ
 -ער ןאס ןיא ךַאמּפָא ןלַאנאיצַאנרעטניא
 ןרָאװעג זיא לארשי-ץרא ןוא ,(1920) ָאמ
 דנוב-רעקלעפ םעד דצמ דנַאל-טַאדנַאמ ַא
 -ירב רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד רעטנוא
 -ַאנ יד ןעיובוצפיוא עירעּפמיא רעשיט
 רעד ןופ ןיז ןיא םייה עשידיידלַאנָאיצ
 טָאה טלָאמעד ןופ .עיצַארַאלקעד-רופלַאב
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 חטש ןטיירב ַא ףיוא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז

 ירַאפ יד בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ןיא ןוא
 הילע עסיורג ַא ,םזינויצ ןופ גנוכעלקריוו
 ,טעטש .,סעינָאלָאק ןופ יובפיוא ,ןדיי ןופ

 ןלוש ,טפַאשטריװדנַאל ,עיצַאקירבַאפ

 ןיא עז םעלַא םעד ןגעוו) טעטיסרעווינוא

 -עג טנייה ןוא ("לארשי-ץרא,, טרָאװכוז

 ירד ךרעל לארשייץרא ןיא ךיז ןעניפ
 70 ךרעל טַאטשנַא ,ןדיי ןָאילימ לטרעפ
 ןיא ןענופעג ךיז ןֿבָאה סָאװ ,טנזיוט
 -וקעגרָאפ ןענעז ןפמַאק עסיורג- ,8

 -רופלאב רעד םורָא טייצ עצנַאג יד ןעמ
 דצמ ייס ,ןדיי-טינ דצמ ייס עיצַארַאלקעד

 ,טלעוו עשיבַארַא יד ,ןדיי-טשינ יד ,ןדיי

 עיידיא עצנַאג יד טּפיוהרעביא טפמעקַאב
 וצ טריפעג טָאה סָאד ןוא ,םזינויצ ןופ

 ,1921 --- 1990 ןרָאי יד ןיא תוטיחש יד

 ןשינעעשעג יד וצ ךָאנרעד ,1929 רעכַאנ

 עשיבַארַא עקיזָאד יד ,1989 זיב 6
 -עג ךיוא ןבָאה םזינויצ ןופ רעפמעקַאב

 עשילגנע לייט ןיא רעפלעהטימ טַאה

 -עג ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ;ןזיירק

 -וריּפ ,, גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ ןעמוק

 עיצאראלקעד - רופלאב רעד וצ ?םיש

 טכער יד ןצענערגַאב וצ ,(ךוב-סייוו)
 -אנאיצאנ רעשידיי ַא ןופ יובפיוא ןופ

 רעד ןופ .לארשי:ץרא ןיא םייה רעל

 םעד ןגעק רעדיוװ ןענעז טייז רעטייווצ

 "עד :רופלַאב רעד ןופ םזינויצ-םומינימ

 -כוז שז) ןטסינאיזיוער יד עיצַארַאלק

 -טינ) םעד טימ ("םזינאיזיווער;, טרָאװ
 -גיטָאבַאשז באז (םענעברָאטשרַאפ גנַאל

 -רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ץיּפש רעד ןיא יקס
 ןטייז עדייב ןיא הכולמ עשידיי ַא טגנַאל

 -ילָאּפ-עיצאזינָאלָאק עדנריסרָאפ ַא ,ןדרי
 ךיוא זיא 1097 ןיא .ײמרַא עשידיי קיט
 -עג) רעדנעלגנע לייט ךרוד ןענַאטשנַא
 עשיטסינויצ עדנריפ לייט ךרוד טציטש
 -שי-ץרא ןלייט ןגעוו ןַאלּפ רעד (ןזיירק
 לייט ןייא ןיא ןפַאש ןוא ("הקולח,) לאר
 עשידיי ַא לילג ןוא בגנ ןוא םי םייב
 ךָאנ ןכארבעגסיוא זיא לייוורעד ,הכולמ
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 דעפראש רעד,המחלמ-לעוו עטייווצ רעד

 דנַאלגנע ןגייק בושי ןשידיי ןופ ףמַאק

 גנופַאש רעד וצ טריפרעד טָאה סָאד ןוא

 ןיא ,לארשי תנידמ ,הכילמ עשידיי ַא ןופ

 יד ןגעו -- .לארשייץרא ןופ לייט ַא
 -כוז עז לארשי-ץרא ןיא ןעגנוכיירגרעד
 לארשי תנידמ ןגעוו "לארשייץרא,, טרָאװ

 יד ןיא דנאב ןקיזָאד ןופ ףוס םוצ עז

 רעד ןגעוו ןבעג רימ ןלעװ ָאד .תופסוה

 טניז .םזינויצ ןופ גנוטייל רעלעיציפָא

 ,ץנעגַא עשידי יד טריטסיזקקע 9
 ןטסינויצ טפלעה ַא ןופ טײטשַאב עכלעוו
 -ץנעגַא רעד .ןטסינויצ-טשינ טפלעה ַא ןוא

 רעד ,רעדילגטימ 294 ןופ טײטשַאב טאר
 -ילגטימ 80 ןופ טאר עוויטארטסינימדַא

 "ילגטימ 8 ןופ עוויטוקעזקע יד ןוא ,רעד

 טפלעה ַא ןוא ןטסינויצ טפלעה ץלַא ,רעד

 ןרעװ ןטסינויצ-טינ יד ;ןטסינויצ-טשינ
 -ַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ךרוד טלייוורעד

 רעדילגטימ עוויטוקעזקע יד ןופ .סעיצ

 -גָא) ןָאדנָאל ןיא לייט ןעניפעג ךיז ןבָאה

 רעשיטילָאּפ רעקיטרָא רעד טימ ןריפוצ
 זיא לייט רעטסערג רעד ןוא (טעברַא

 ןריפ רעדילגטימ רעמילשורי יד ;םילשורי
 טעברַא רעשיטסינויצ-טּפיוה רעד טימ ןָא

 ,עיצַאזינָאלָאק ,הילעו לארשייץרא ןיא

 ןעלטימ-טלעג יד .(המודכו ,ךונח ,טעברַא

 ןוא "דוסיה ןרק,, םעד ךרוד ןפַאשעג ןרעוו
 "יה ןרק,/ רעטרעווכוז עז) "תמייק ןרק,

 רעד ןיא .(תמייק ןרק, ןוא "דוס

 -ויצ יד דצמ ןטערטרַאפ ןענעז ץנעגַא

 "ורג עשיטסינויצ ענעדישרַאפ יד ןטסינ
 -לֵא ,ןלאקידאר .,"ןויצ ילעוּפ ,, ןעגנוריּפ
 יד ,ןטסינאיזיוער ,"יחרזמ,! ,עניימעג

 עריא טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ
 ןופ ,רעדנעל ליפ רעייז ןיא ןעגנולײטּפָא
 -סולפנייא ןוא עטסקרַאטש יד עכלעוו

 יד ןיא עיצַאזינַאגרָא יד זיא עטסכייר
 -- .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקיניירַאפ
 דחא; רעטרעװכוז ערעדנוזאב יד עז
 "סה, ,"רופלאב,, ,"לארשייץרא., ,"םעה

 644 גנונעכערטייצ

 יבבוח, ,"לצרעה,, ,"םידבועה תורדת

 ןופ ףוס םוצ ,"לארשי תנידמ,, ,"ןויצ

 ,"ןויצ ילעוּפ, ,"הילע, ,דנאב ןקיזָאד

 ןגעו -- .?תמייק ןרק, ,"דוסיה ןוק,

 "יב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םזינויצ

 ָאלָאקָאס ןופ ;ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכ

 "עג ערעסערג ַא שילגנע ןיא ןַארַאפ זיא

 ןוקיסכל,, ןורטיצ ;"םזינויצ ןופ עטכיש

 תבח תודלותל םיבתכ,, ווָאנאיארד ;?ינויצ
 ןסערגנָאק יד ןופ ןטכיראב יד ;"ןויצ

 ,ןלאירעטַאמ עלופטרעוו רעייז ןטלַאהטנַא

 -ניא זיא ןדיי ייב גנונעכערטייצ
 רעד טיול ןרָאי יד ןענעכער וצ טריפעג
 ןופ טייצ רענעמונעגנָא רעלענָאיצידארט

 !?םלועה תאירבל , ,גנופַאש טלעוו רעד

 טרעו סע ."הריציל,, ךיוא טסייה סָאד

 1040 רָאי ןיא) טנייה זַא ,ןעמונעגנָא

 םיפלא 'ה רָאי סָאד זיא (ירשת שדוח זיב
 טניז רָאי עטמ,009 סָאד ,הריציל ט"שת

 ןעו .ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו יד
 ט"שת 'ה ןצנַאגניא סױרַא טביירש ןעמ

 -ַאב עסיורג) "לודג טרּפל, סע ןעמ טפור .

 רָאנ טבײירש ןעמ ןעװ ;(גנונעכייצ
 טפור ,'ה יד סױרַא טזָאל ןעמ ןוא ט"שת

 ןסיוו ליוו ןעמ ןעוו "ןטק טרּפל, סע ןעמ

 םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא רָאֵי ןשידיי םעד

 רעד וצ) רָאי םענעמונעגנָא ןײמעגלַא
 -וצוצ גונעג זיא (סוטסירק ןופ טרובעג
 ןיא 1240 ןטק טרּפ ןשידיי םוצ ןעגייל

 לשמל .רָאי ענײמעגלַא סָאד טמוקַאב ןעמ
 1940 וצ ןעמ טגייל 709 ָאזלַא ט"שת וצ

 ןעמ ןעוו ,טרעקרַאפ ;:1949ןעמ טמוקַאב
 ןופ רָאי עשידיי סָאד ןעמוקאב לעװ

 ןוא 1240 ּפָארַא ןעמ טמענ ,ןכעלטסירק
 -סיוא ןַא .רָאי עשידיי סָאד טמוקַאב ןעמ

 .ןשידיי ןופ ןטַאנָאמ יד רָאנ ןענעז םַאנ

 ןיא לייוו ,רַאונאי ןט1 ןזיב הנשה שאר
 יינ ַא ןיוש סע זיא גנונעכער-רָאי ןשידיי
 ךָאנ סע זיא ןכעלטסירק ןיא ןוא ,רָאי
 טביוה רָאי עשידיי סָאד ;רָאי עטלַא סָאד
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 (ירשת שדוח שאר) הנשה שאר ןָא ךיז

 .רַאונאי ןט1 םעד עכעלטסירק סָאד ןוא

 דָאנָארכ עשידיי ,עטנרעלעג ייר ַא יו --

 "ַאב רעד סרעדנוזַאב ןוא ,רעשרָאפ-עיגָאל

 יבר .,רעשרָאפ-עיגָאלָאנָארּכ רעטסדנטייד

 זיא ןָא ןזייו ,ןיטשנרָאב לאיחי םייח

 -ירבל ןדיי ייב גנונעכערטייצ עקיזָאד יד

 עקיצנייא יד ןעװעג טשינ םלועה תא

 ןטייצ עקילָאמַא יד ןוא ,גנונעכער-טייצ

 "עמ ענעדישרַאפ ןדיי ייב ןעוועג ןענעז

 ענעדישרַאפ ,טייצ יד ןלייצ וצ ןדָאט

 ןפורעג סע טָאה ןעמ יוו רעדָא ,"סארע;

 ןוא ,ןְרָאי יד ןלייצ ,"םינש ןינמ,, לָאמַא

 ןיטג הנשמ רעד ןיא ."םיכיראת;., ךיוא

 "עכערטייצ יד טנָאמרעד ןרעו 'ח קרּפ

 ,"תיבה ןברוחל, ,"תיבה ןינבל,, ןגנונ

 שדקמה תיב סָאד טניז) "ןוי תוכלמל,

 "קמה תיב סָאד טניז ,ןרָאװעג טיובעג זיא

 "עג זיא סע טניז ,ןרָאװעג בורח זיא שד

 עשיכירג-שיריס יד ןרָאװעג טעדנירג

 ןרעוו 'י ןוא 'ט הרז הדובע ןיא ;(הכולמ

 -יציל, ,"םלוע תאיובל, טנָאמרעד ןיוש

 ןופ סורַא ןענעז ןדיי טניז) "םירצמ תא

 זיא גנונעכערטייצ עקיזָאד יד ,םירצמ

 יד ןוא ,'ו 'א םיכלמ ןיא ןיוש ןַארַאפ

 אלא ןינומ ןיא הלוגב, זַא ,טגָאז ארמג

 ןעמ טָאה לבב ןיא זַא ,"דבלב םינוי יכלמל

 יד ."םינוי יכלמ , יד טיול רָאנ טלייצעג

 ןעמ טָאה "םינוי יכלמל, גנולייצ עקיזָאד

 עלַא לייוו ,"תורטשל,/ רעטעּפש ןפורעג

 "אד ןעמ טָאה ןטנעמוקָאד ןוא ןעלסקעוו

 ןטנעמוקָאד יד ןיא ןוא ,םעד טיול טריט

 טרעוו םירפס ערעדנַא ןוא םינואג יד ןופ

 עקיזָאד יד ךעלכעטּפױה טנָאמרעד

 עט-1 סָאד ."תורטשל, גנונעכערטייצ

 רעד רַאפ רָאי 512 זיא תורטשל רָאי

 -עכערטייצ רעכעלטסירק רעכעלנייוועג

 רעשיכירג רעד ןופ גנודנירג יד) גנונ

 ןיא טרָאּפָאּפַאר .(עיצארגימיא רעשיריס

 "רדנסכלַא; טרָאװכוז ,"ןילמ ךרע;,

 ?תורטשל , םעד ןיא ךיוא זַא ,ןָא טזייוו

 ןבָאה לייט ,ןטייקנדישרַאפ ןעוועג ןענעז

 גרעבניצ--ןילטייצ
006 

 "ידיי יד ןיא ןוא ,811 ןופ טנכערעג רָאג

 ןַארַאפ םעד בילוצ ןענעז םירפס עש

 "עג עשירָאטסיה עקיטכיוו ןגעוו תוריתס

 ךרע. ןיא טרָאּפָאּפַאר עז -- .ןשינעעש

 ןוא ("רדנסכלא; טרָאװכוז) "ןילמ

 -למאז ןיא "לארשי יכיראת., ןייטשנרוב

 תיב רעטרעווכוז עז -- ."הפוקתה,, ךוב

 ,"םימודא ןמ הירזע.. ,"ןברח, ,"שדקמה

 תוקולחמ עקיזָאד יד ןופ רענייא ןגעוו

 יגנונעכערטייצ רעשידיי ןיא

 ,(ועליהָאמ ןיא 1872 ללה ,ןילטייצ

 1042 רָאי ןיא שודק סלא ןעמוקעגמוא

 רעשידיי ןוא רעשיאערבעה ;עשראוו ןיא

 ,טסיצילבוּפ ,רעלעטשטפירש רעזעיגילער

 "ייסע ,תודיסח ןוא הלבק ןופ רעשרָאפ

 רעביא) ?ערהו בוטה,, ןבירשעג ;טסיא

 םזימיטּפָא ןופ תוטיש עשיפָאזָאליפ יד

 -נַאהּפָא עשירָאטסיה ,םזימיסעּפ ןוא

 זַא ,ןזייווַאב וצ) "רהוזה תומדק., ,(גנולד

 ןטייצ ערעטלע ןופ טמַאטש רהז רעד

 "והתמ,, ,(?הפוקתה,/ ןיא טכעלטנפערַאפ

 ןשיפָאזָאליפ רעביא) "שואיהו קפסה תומ

 "וקקה; ןיא ךיוא ,םזילַאנאיצַאר-יטנַא

 "דיי ןופ תיב ףלא ,תודיסחה ,("הפ

 יּפש ךורב, ,"בלצרבמ ןמחנ 'ר, ,םוט

 רעשידי רעד וצ ךעלעווירב, ,"הזונ

 -עגנָא ןענעז 1043 לירּפַא ןיא ,"טנגוי

 "מוא זיא רע זַא ,ןליוּפ ןופ תועידי ןעמוק

 "טיה יד ךרוד םשה שודיק ףיוא ןעמוקעג

 ןיא ,עשרַאװ ןיא רעדרעמ עשיטסירעל

 ,ָאטעג

 ,1875 ןריובעג) לֹארׂשי ,נרעבניצ

 טרידוטש ;דנַאלסור ןיא 1943 ןברָאטשעג

 -רָאפ טימ ןעמונרַאפ 1900 טניז ;עימעכ

 ;רוטארעטיל ןוא עטכישעג ןיא ןעגנוש

 -ליוו ןיא "טלעוו רעשידיי, ןופ רָאטקַאדער

 זיא טנַאקַאב ;"רבעה;, ,*עָאטישזערעּפ,, ,ענ

 -כםישעג; .שידיי ןיא קרעװ:טּפיױה ןייז

 ןכלעוו ןיא ,"ןדיי ייב רוטארעטיל ןופ עט

 עלַא ןופ עטכישעג יד ךרוד טייג רע
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 עקיטסײיג ןוא ןעגנוניישרעד - טפירש
 ןשידיי ןיא ןעגנוגעוװַאב ןוא ןעגנומערטש
 רעד זיב טרעדנוהרָאי ןט10 ןופ ןבעל
 ,ןָאקיסקעל , סנזייר עז --- .טייצ רעיינ
 עטכישעג קרעװ סיורג ןייז זיא סנטצעל
 ןרָאװעג טקורדעגרעביא ,"רוטארעטיל ןופ
 ,קרָאי-וינ ןיא

 טרעװ ו"ט רבדמב שמוח ןיא תיציצ
 תיציצ ןגָארט וצ הווצמ יד טגָאזעגנָא
 ןקע יד ףיא (םעדעפ ענעגיוצעגניײרַא)

 ןגָארט ןדיי עזעיגילער .שובלמ ַא ןופ

 ןיא ,ןטק תילט ַא קידנעטש רעבירעד
 4 יד ןיא ןגיוצעגניירא ןענעז סע ןכלעוו

 ןופ רוטּפ ןענעז ןעיורפ .תיציצ ןקע
 ןייק ןעמ ףרַאד טכַאנייב לייו ,תיציצ

 -ירעד זיא סע ןוא ,ןגָארט טשינ תיציצ
 עז) "ארמג ןמזחש השע תוצמ,, ַא רעב
 ןענעװַאד םוצ .("ןעיורפ,, טרָאװכוז

 טימ תילט ַא ןָא ןעמ טוט ירפרעדניא

 ףטעתהל, הכרב יד טכַאמ ןעמ :תיציצ
 -יצ יד ןיא זיא לָאמַא רָאג ."תיציצב

 "תלכת, םעדָאפ רעיולב א ןעוועג תיצ

 -רַאפַאב יד ןוא ,("ט רבדמב שמוח)

 ךרוד ןעמוקעגרָאפ זיא יולב ףיוא גנוב
 רָאנ ."ןוזלח. למערעוו ַא ןופ טולב םעד
 יד ןופ טייצ רעטצעל רעד ןיא ,רעטעּפש

 טשינ ןולח םעד ןעמ טָאה ,םיארומא
 ןגָארט ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןגָארקעג

 "אר רעד .םעדָאפ ןעיולב םעד ןָא תצייצ

 רענייל ךינעה ןושרג יבר ,יבר רעניזד

 רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ("רענייל;, עז)
 ענייז ןוא ,ןו זו לח םעד ןענופעג ָאי טָאה
 ןעיולב םעד ןגָארטעג ןבָאה םידיסח

 יד טרעװ ארמג רעד ןיא -- .םעדָאפ
 ןטלַאהעג ךיוה רעייז תיציצ ןופ הווצמ
 יד ןַא ,טגָאז ה"כ םירדנ ארמג יד ןוא
 עלַא יװ סיורג ױזַא זיא תיציצ ןופ הווצמ
 -עּפש יד ןיא .ןעמַאזוצ תווצמ ערעדנַא
 "עג זיא ןעגנוביולג-סקלָאפ עשידיי ערעט
 זיא םענייא ייב ןעוו זַא ,ןביולג רעד ןעוו
 ןבָאװ םיא רעביא ןענָאק ,לוסּפ הציצ ַא

 648 תועינצ--תיציצ

 ."תילט., עז --- .םיקובד ןוא םידש הטילש

 -עה ןיא זיא ייםלצ,, טרָאװ סָאד םלצ
 "טלַאטשעג;, שטייט רעד שיאערב
 ןופרעד .('א תישארכ ,"םיהלא םלצב.;,)

 "עכיײצַאב סלַא "םלצ,, ךיוא ןרָאװעג זיא
 -דמב) רעטעגּפָא ןופ רעדליב רַאפ גנונ

 ערעדנַא ןוא ,"םתכסמ ימלצ,, ג"ל רב

 הנשמ רעד ןיא .(ך"נת ןופ רעטרע
 טרעװ "םימלצה לכ, קרּפ הרז הדובע
 ןיא ;טָאגּפָא סלַא טכַארטַאב ןיוש "םלצ,

 זיא שיאעובעה רעטעּפש ןוא שידיי

 ץרַאפ גנונעכייצַאב יד ןרָאװעג ?םלצ,

 (ברעו יתש בלצ) ?ץיירק,, ןכעלטסירק
 סָאד ךיוא ןופרעד ןרָאװעג זיא סע ןוא

 טסיײה סָאד ,"ךיז ן'מלצ,, טרָאװטיײצ
 ,"ןבייצ-ץיירק,, םעד טנַאה רעד טימ ןכַאמ

 טרעוו (ו"כ רבדמב) שמוח ןיא דחפלצ
 זיא סָאװ ,דחפלצ םענייא ןגעוו טלייצרעד
 -נזָאלעגרעביא טשינ רבדמ ןיא ןברָאטשעג

 תונב יד ,רעטכעט רָאנ ,ןוז ןייק קיד
 -עגנייא טָאה ונבר השמ ןוא ,דחפלצ
 ,השורי רעייז ןגעוו עגארפ יד טנדרָא

 ."הלבק., עז םוצמצ

 -עגּפָא ,ןדײשַאב ןטלַאהעג תועינצ
 ,תודימ ןוא ןכַאז ענייש-טשינ ןופ טדייש
 "אב טרעװ תועינצ :תונז ןופ סרעדנוזַאב
 -פס עזעיגילער עשידיי יד ןיא טכארט

 (א"י ילשמ) ך"נת ןופ קידנבױהנָא ,םיר
 סלַא ,רסומ ירפס עטצעל יד זיב דומלת

 זַא ,סיוא טזייוו סע ;הדימ עטוג רעייז ַא

 ןעוועג וליפא ןענעז ןטייצ עטלַא יד ןיא
 ןעמָאנ ןטימ ןדיי ןפורג ערעדנוזַאב
 ןוא 'ה קרּפ ינש רשעמ הנשמ) "םיעונצ.

 עטנרעלעג לייט ןוא ,(רעטרע ערעדנַא
 "םייסיא; יד ןענעז סָאד זַא ,ןעקנעד
 עניא .שאענצ, טרָאװ ןופ ?יאנסע;,)
 'ו הכימ איבנ רעד סָאװ תודימ יד ןופ
 תכל ענצה, זיא ןשטנעמ ןופ טגנַאלרַאפ
 םירפס רסומ יד ןיא --- ."ךיהלא 'ה םעי
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 -נָא תועינצ טרָאװ סָאד ךעלנייוועג טרעוו

 -עי ןופ טדײשעגּפָא ןייז ףיוא טדנעוועג
 תונז וצ ןקעוורעד ןָאק סָאװ ,ךאז רעד

 ךרוד טמירעג ןרעוו ןעיורפ עשידיי ןוא

 רעד ךיוא זיא סע ןוא .,תועונצ רעייז
 השאה, יורפ רעשידיי ַא רַאפ לטיט

 ."העונצה

 ןיא 1816) רדנסכלא ,םיוברעדעצ
 ;(גרוברעטעּפ ןיא 1898 -- שטשָאמַאז
 -עגרעטנוא) ?ץילמה , ןופ רָאטקַאדער

 ןופ ךיוא ןוא ("זרא, ךיוא ךיז ןבירש

 ןופ רעוט ללכ ;"'טאלבסקלָאפ סעשידיא.

 ;דנַאלסור ןיא ןדיי

 -עּפס ,םירפס ףיוא רוזנעצ יד רוזנעצ
 טריפעגנייא זיא ,דומלת םעד ףיוא לעיצ

 -רָאי ןט16 ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןרָאװעג
 יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,טרעדנוה

 -נַא ןוא דומלת רעד זַא ,ןעגנוקידלושַאב

 ןטלַאהטנַא םירפס עשיאערבעה ערעד

 -עג טָאה ןעמ ,םוטנטסירק ןגעק רעטרעוו

 רונעצ יד ;'קוקז; רוזנעצ יד ןפור

 -גייא לָאמ עטשרע סָאד זיא דומלת ףיוא
 סע ןעוו ,1878 רָאי ןיא ןרָאװעג טריפעג

 רעד לָאמ עטשרע סָאד ןענישרעד זיא
 סע ןכלעו ןופ דומלת ?רעטרירוזנעצ,,

 רעטרע עלַא ןרָאװעג טקיטיײיזַאב ןענעז

 טרָאװ סָאד טרעדנעעג ,ירצונה ושי ןגעוו
 1896 ןיא .המודכו "?יתוכ,, ףיוא "יוג,

 -געצ יד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא
 רַאפ םיללכ טימ "קוקזה רפס ,, ַא ןרָאז
 ןיא די בתכ ןופ ןענישרעד) ןרָאזנעצ

 -ארגָאילביב רעשידיא ריפ טפירשטייצ,
 טָאה גנוטיידַאב עסיורג ַא ,(1802 "עיפ
 ,דנַאלסור ןיא רוזנעצ יד טַאהעג ךיוא
 ףיוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא סרעדנוזַאב
 ןוא רעשיאערבעה-יינ רעד ןופ קרעוו
 טָאה ,לשמל ,ױזַא ,רוטארעטיל רעשידיי

 ריעב , ןייז ןבעג ןעמָאנ ַא טזומעג קילַאיב

 (םָארגָאּפ רעווענעשיק ןכָאנ ?הגרהה
 -יבאר עטנ לאפר עז -- ."בורימנ אשמ,

 0 ירושצ---םיוברעדעצ

 ,"ךומלתה תספדה לע רמאמ,, שטיוװָאנ
 ןאיצַאקסיפנָאק דנוא רוזנעצ,, ,רענילרעב
 ,"רעכיב ןעשיאערבעה

 ןוא ארמג רעד ןיא םייח ילעב רעצ
 ירבד ןוא םיניד טכַארבעג ןרעו שרדמ
 טשינ ןגעוװ ,םייח ילעב רעצ ןגעוו רסומ

 ןיוש ;שינעפעשַאב קידנעבעל ַא ןקיניײּפ

 רעד ןַארַאפ זיא ה"כ םירבד שמוח ןיא
 ,""ףשידב רוש םוסחת אל. ןופ טָאברַאפ

 ןופ ליומ סָאד ןכַאמרַאפ טשינ רָאט ןעמ
 רָאנ ,האובת טעשערד רע ןעוו ,סקָא ןַא

 ,האובת רעד ןופ ןסע ןזָאל םיא לָאז ןעמ

 טשינ ,"ןקה חולש.,, ןופ הוצמ יד ךיוא יוװ
 ַא ןופ רעדניק יד ןוא רעטומ יד ןעמענ
 ילשמ ןיא .(ב"כ םיובד) טסענילגיופ

 שפנ קידצ עדוי, טגָאעג טרעװ ב"י

 רעד ןיא .,"ירזכא םיעשר ימחרו ותמחנ

 ,טגָאזעג טרעװ ב"ל אעיצמ אבב ארמג

 ,"אתיירואדמ זיא םייח ילעב רעצ;, זַא

 -ךַאפ טָאה הרות יד ןיוש זַא ,טסייה סָאד

 -עפעשַאב עקידנעבעל ןקינייּפ וצ ןטָאב

 אבב) שרדמ ןוא הדגא רעד ןיא ,ןשינ

 -נַא ןוא א"ל הבר תומש ,ה"פ אעיצמ

 םירופס טכארבעג ןרעו (רעטרע ערעד
 ,םייח ילעב רעד ןופ הוצמ רעד ןגעוו

 ,ןידמ ןהכ ורתי ןופ רעטכָאט יד הרופצ
 ,'ב תומש) ונבר השמ ןופ בייוו

 ןיא טָאטש רעטלַא ןופ ןעמָאנ ירופצ
 הליגמ ארמג יד ;לילג ןיא ,לארשייץרא

 ןרָאװעג טיובעג זיא יז זַא ,טגָאז
 "והי) ןורטק טָאטש רעד ןופ טרָא ןפיוא

 רעד ןיא טנַאמרעד טרעװ ;(ט"י עש
 "אלפ ןופ רעכיב יד ןיא ךיוא ןוא ארמג

 יד :גרַאב ַא ףיוא ךיז טניפעג -+סויוו

 ןפורעג ריא ןבָאה רעמיור ןוא ןכירג
 זיא טייצ ערעגנעל ַא ??אעראזעצ-איד,
 -סמ רעד אישנה אדוהי יבר ןעוועג טרָאד
 טרָאד זיא רעכלעוו ,הנשמ רעד ןופ רד
 טייצ עסיוועג ַא זיא טרָאד ;ןברָאטשעג



 תפרצ--הינפצ 031

 סע זיא טציא ;ןירדהנס יד ךיוא ןעוועג
 טשינ ,"אירָאפעס , ףרָאד שיבַארַא ןַא
 ,תרצנ ןופ טייוו

 רפס ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ הינפצ
 רפס עט9 סָאד ,איבנ ןבלעז ןופ תואיבנ
 ןופ בױהנָא ןיא דלַאב .רשֹע ירת ןופ
 זיא רע זַא טגָאזעג טרעוו הינפצ רפס
 ןב הילדג ןב ישוכ,, ןופ ןוז רעד ןעוועג
 ןופ טיצ רעד ןיא "היקזח ןב הירמא
 -תהרָאי ןט7 ןיא) הדוהי ךלמ הישאי
 -ץרטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעד
 ,םיקרּפ 8 טלַאהטנַא רפס סָאד .(גנונעכ
 רעד רַאפ הדוהי ףיוא תואובנ ףָארטש
 ַא ףיוא ךיוא יװ ,טסנידנצעג ןופ דניז
 רושא ,ןומע ,באומ ,םיתשלּפ ,רעקלעפ ייר
 סנעמעוו ףיוא ,הוננ טָאטשטּפױה ריא ןוא
 ןופ ףוס םוצ .תואיבנ טגָאז רע הלּפמ
 רעד ןגעװ תואיבנ ןַארַאפ ןענעז רפס
 ץובק םעד ןוא קלָאּפ ןשידיי ןופ הלואג
 ןַארַאפ ךיוא ןיא הינפצ ןיא .תוילג
 -חישמ רעלַאסרעװינוא רעד טקירדעגסױַא
 ןופ טפַאשרעדירב רעד ןגעוו קנַאדעג
 הפש םימע לא ךופחא זא יכ, רעקלעפ
 םכש ודמעל 'ה םשב םלוכ אורקל ,הרורב
 ,"דחא

 ןוילע לילג ןיא טָאטשטּפיױה תפצ
 ,רעניואוונייא 9,000 ךרעל 1947 רָאי ןיא
 9,800 ךרעל ייז ןשיוצ ,רעבַארַא סנטסיימ
 רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טניז .ןדיי
 -ַארַא עלא טעמכ ןענעז "לארשי תנידמ;
 ארמג ןוא ך"נת ןיא ,תפצ ןופ קעווא רע"
 טנָאמרעד טשינ תפצ טָאטש יד טרעו
 ןיא ןעוועג זיא 'א םיטפוש רפס ןיא "תפצ
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 ןבָאה סע לָאז ןעגנוניימ לייט טיול ;(הדוהי
 ,תפדוי טָאטש-גנוטסעפ עטלַא יד ןעוועג
 ןיא "ףעס,, טָאטש ַא טנָאמרעד סויוואלפ
 ,תפצ זיא סָאד זַא ,ןעקנעד לייט ןוא ,לילג
 הכיא , הניק רעד ןיא .טשינ סע זיא רָאלק
 -אב זיא סָאװ) "ןורשה תלצבח הבשי
 טרעוו (אתיירב רעטלַא ןַא ףיוא טעדנירג
 -ימ עטשרע יד ןיא .תפצ טנָאמרעד ָאי
 -ץס, יז טסייה תונורכז עכעלרעטלַאלט
 רךעסיורג ַא .טפעס, רעדָא ,"טעפ
 ןכָאנ ןפַאשעג ךיז טָאה בושי רעשידיי
 ;טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ,עינַאּפש שורג
 םילבוקמ יד טצעזַאב ךיז ןבָאה תפצ ןיא
 יד ןוא ,(י"רא) אירול קחצי יבר טימ
 ןופ רבחמ) וראק ףסוי יבר טימ םידמול
 -ןעצ ַא ןרָאװעג זיא תפצ :(ךורע ןחלש
 ןָא טלָאמעד ןופ ;הלבק ןוא הרות ןופ רעט
 עקילייה 4 יד ןופ ענייא ןרָאװעג תפצ זיא
 ,(תפצ ,הירבט ,ןורבח ,םילשורי) טעטש
 בורח לָאמ עכעלטע זיא בושי רעשידיי רעד
 "וצ ןוא ןזורד ןופ ןלאפנָא בילוצ ןרָאװעג
 -יוװ זיא רע רעבָא ןןשינרעטיצדרע ביל
 ןופ טייוװ טשינ .ןרָאװעג טיינַאב רעד
 רבק םעד טימ ןורימ ךיז טניפעג תפצ
 "עג תפצ ןיא .יאחוי ןב ןועמש 'ר ןופ
 רעד טול ןוא ,םירבק עטלַא ךיז ןעניפ
 םירבק ןַארַאפ טרָאד ןענעז עיצידארט
 ןב סחניּפ 'ר ,עשוהי יבר) םיאנת ןופ
 ,ערעדנַא ןוא ריאי

 ."הלבק , עז םיפורצ

 ,"ערוצמ, עז תערצ

 ,"ךיירקנארפ, עז תֿפרצ



 ק

 | ןשידיי ןיא תוא עט19 סָאד (פוק) ק

 לָאצ סלַא ;תיב-ףלַא ןשיאערבעה ןוא

 ,100 ןופ גנוטיידַאב יד סע טָאה

 ןריובעג ,(.בַא) םהרבא ,ןַאהַאק

 "ער ,רעלעטשטפירש ;דנַאלסור ןיא 0

 "עביֵא רעשיטסילאיצָאס ןוא רָאטקַאד

 טניז ןוא ,עקירעמַא ןיא רעריפ-רעט

 רעד ןופ רָאטקאדערףעש רעד 98

 "רָאפ, גנוטייציגָאט רעשידיי רעטסערג

 טנַאהַאק רעטנוא זיא עכלעוו ."טטרעוו

 -נעעזעגנָא יד ןופ ענייא ןרָאװעג גנוריפ

 "עמַא ןיא סעיצוטיטסניא עשידיי עטס

 ןַאהַאק טָאה 1029 ןוא 1926 ןיא ;עקיר

 ַא ןרָאװעג זיא ןוא לארשי-ץרא טכוזַאב

 "יובפיוא רעשידיי רעד ןופ רעקיטַאּפמיס

 זיא ןַאהַאק -- .לארשי-ץרא ןיא טעברַא

 ןיא רעריפ עטסנעזעגנָא יד ןופ רענייא

 רעשיטסילאיצָאס רעכעלטלעװלַא רעד

 "עמ רעד וצ טרעהעג רע ןוא ,גנוגעווַאב

 "אב ןוא םזילאיצָאס ןיא גנוטכיר רעקיס

 "אק -- .םזינומָאק םעד קרַאטש טפמעק

 ןופ ןרָאי רעקילדנעצ יד ןיא טָאה ןַאה

 "רַאפ סייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז

 ילַאּפ ,ןעלקיטרַא רעטנזיוט טכעלטנפע

 "עברַאַאב ,עשיטירק-רוטארעטיל ,עשיט

 -עפ ,ןטנעמָאמ עשירָאטסיה ןופ ןעגנוט

 "עג :רעכיב ייר ַא ךיוא יוװ ,ןענָאטעיל

 ,ףטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ עטכיש

 רעדנעב ס) "ןבעל ןיימ ןופ רעטעלב,

 יקרעוו ערעדנַא ןוא (תונורכז

 -קעלַא) הדוהי ךונח ,טוהאק

 ,ןרַאגנוא ןיא 1842 ןריובעג ,(רעדנַאס

 -רָאפ ,בר ;קרָאי-וינ ןיא 1894 ןברָאטשעג

 -טּפיוה ןייז ;לארשי תמכח ןופ רעש

 "רַאפ ,"םלשה ךורע, רעד זיא קרעוו

 ליפ טימ ךורע ןופ עבַאגסױא עטמָאקלָאפ

 -ַאב עכעלטפַאשנסיװ ,ןבַאגוצ ענעגייא

 8 ןיא ,גנוטיילנייא עסיורג ,ןעגנוקרעמ

 עיגָאלעזארפ טעברַאַאב ךייר ,רעדנעב

 "ארעטיל רעשידומלת רעצנַאג רעד ןופ

 ,ארפס .ירפס .אתפסות ,הנשמ) רוט

 ךיוא טָאה טוהאק .(םישרדמ ,אתליכמ

 יד ןגעוו טעברַא ןַא שטייד ןיא ןבירשעג

 .ןדיי ייב ןעמענ-םיכאלמ

 1918 -- 1842 ןַאמרעה ,ןעהָאק

 רָאסעּפָארּפ ,ףָאזָאליּפ ,(דנַאלשטייד ןיא

 -נאקיָאעג/, ןופ רעדנירגַאב ;גרוברַאמ ןיא

 ענעפורעג-יוזא יד ןפַאשעג ,"םזינאיט

 :עיפָאזָאליפ ןיא "שלוש רעגרוברַאמ,

 קרעװ ייר ַא ןבירשעג ךיוא טָאה ןעהַאק

 ןוא ,םוטנדיי ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא ןוא

 ןופ עיגילער,, ןייז זיא קיטכיוו סרעדנוזַאב

 ןַארַאפ !"ןלַאװק-םוטנדיי ןופ טפנונרַאפ

 ייז ןופ לייט ,"ןטפירש עשידיי םיא ןופ

 "יואו ךרוד שיאערבעה ןיא טצעזרעביא

 ,יקסווָאלס

 ."עטיל, עז ענווַאק

 ןשיוצ ץניוװָארּפ עקיגרעב לַאקװַאק

 ןדיי ,םי ןשיּפסַאק םעד ןוא םי ןצרַאװש

 ןדי רעזַאקװַאק יד ;טנזױוט 80 ייב

 תרשע יד ןופ ןעמַאטש ייז זַא ,ןביולג

 "ַאטש ןעגנוניימ ערעדנַא טיול ;םיטבשה

 "רָאד יד ןופ לייט .םירזוכ יד ןופ ייז ןעמ

 "ץרא ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןדיי עקיט

 עשיזורג יד ייז טפור ןעמ ואוו ,לארשי

 ירוצנו בקעי יטבש,, ,יאדשכ עז -- .ןדיי

 ,"תועסמה רפס ,, ,ינרַאשט ,"לארשי

 ."תרזג ,ח"ת, עז ןקַאוַאק

 ,לארשיא עז דינמ רעצינעשזַאק
 ."דיגמ רעצינעשזָאק

 -- 1481 ףָאטסירק ,סובמַאלַאק

 ,עקירעמַא ןופ רעקעדטנַא ןגעוו 5

 טליהעגנייא זיא גנומַאטשּפָא סנעמעוו
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 ןענעז ,שינעמייהעג ןופ רעיילש ַא ןיא

 -ץגּפָא טָאה רע זַא ,ןעגנוניימ ןַארַאפ

 ןרעטלע ענייז זַא ןוא ,ןדיי ןופ טמַאטש

 טרעדנַאװעגסױא טָאהעג ןבָאה .,םיסונא

 טשרע ןוא ,עילַאטיא ןייק עינַאּפש ןופ

 ןייז ;עינַאּפש ןייק קירוצ זיא סובמָאלָאק

 רעשידיי רעד ןופ ןייז לָאז גנומַאטשּפָא

 טָאה עכלעוו ,(ןולוק) "ןאלאק,, עילימאפ

 -ןדעי .םינבר עטמירַאב ןבעגעגסױרַא

 -רעטנוא ןייז ןיא זַא ,רעכיז זיא סלַאפ

 םהרבא יבר ןפלָאהעג םיא ןבָאה גנומענ
 ןייז ףיוא ןוא ,םיסונא ךיוא ןוא אתוכז

 טימ ןענעז עזייר-סגנוקעדטנַא עטשרע

 רעד ייז ןשיווצ ,םיסונא ןרופעגטימ םיא
 טָאה עכלעוו ,סעראט עד סיאול סונא

 -קעדטנַא יינ יד ןטָאוטַאב רעטשרע רעד

 -מולָאק, סגנילרעזייק עז -- .דרע עט
 ,"םהרבא אתוכז,, רעטרעווכוז עז -- ."סוב

 ."אקירעמא ,

 -- 1198) שריה יבצ ,רעשילַאק
 ןרָאט ןיא בר ,(ןסיײרּפ ,ןרָאט ןיא 4
 ןופ דימלת ,(טלעג ןייק קידנעמענ טשינ)

 בושי וצ רעקעוורעד ;רעגייא אביקע יבר

 ןיא םעד ןגעװ ןעמוקעג ,לארשי-ץרא

 ןעלבַאטָאנ עשידיי יד טימ גנודניברַאפ

 -איפעטנָאמ ,עימערק ,טייצ רענעי ןיא

 -קנארפ ןיא טעדנירגעג ,ערעדנַא ןוא ער
 -"רשייץרא בושי, טפַאשלעזעג יד טרופ
 סָאװ ,בר רעמורפ רעטשרע רעד ;"לא

 ןדיי זַא ,קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא טָאה

 "ולמ יד ןופ ףליה רעד טימ ןזומ ןײלַא

 ףיוא לארשי-ץרא ןיא ךיז ןצעזַאב תוכ
 טגָאזעגסױרַא ךיוא טָאה רע ;סעינָאלָאק

 זַא ,'םילשורי םולש,, ןיא) גנוניימ ןייז
 םילשורי ןיא ןייז בירקמ טנייה ןָאק ןעמ

 טקריוװעג ןבָאה ןעגנוניימ ענייז .תונברק
 ןוא םיור, ןופ רבחמ םעד ,סעה ףיוא
 "ומא,, זיא רפס-טּפיוה ןייז --- ."םילשורי
 ןוא ,עיּפָאזָאליפ עזעיגילער ,"הרשי הנ
 תשירד, רפס ןופ לייט רעטירד רעד
 ןופ עיידיא רעד טעמדיװעג זיא "ןויצ

 6 רַאדנעלַאק--רעשילַאק

 רבחמ ךיוא טָאה רע ;לארשייץרא בושי
 "טּפשמל םינזאמ,, ,םירפס-הכלה ןעוועג

 טָאה רע ;ערעדנַא ןוא ,טּפשמ ןשוח ףיוא

 ,"ןונבלה,, ."דיגמה,, ןיא ןבירשעג ךיוא
 ,"ינויצ ןוקיסכל,, סנורטיצ עז --

 רעדנעלַאק רעשידיי רעד רעדנעלַאק
 רעשידיי רעד ןופ דוסי רעד זיא ("חול.;)
 טיול :;גנולעטשטסעפ-טייצ רעזעיגילער

 ןכָאװ עשידיי יד טרילוגער ןרעוו םיא

 ערעדנַא ןוא םיבוט-םימי ,ןרָאי ,םישדח
 ,ןטיײצרָאי ,הוצמ-רב) געט עכעלרעייפ

 רעקיזָאד רעד ןגעוו ןבעג ָאד ןלעװ רימ
 "ייז ןלייצ ןדיי יד .גנולעטשטסעפ-טייצ

 ןפַאשַאב זיא טלעװ יד טניז ןרָאי ערע
 ,("הריציל, ,"םלוע תאירבל,,) ןרָאװעג
 סָאד ,ט"שת םיפלא 'ה רימ ןבָאה טנייה
  "אש:-טלעוו רעד טניז רָאי 2,709 ,טסייה
 גנולייצ-ןרָאי רעקיזָאד רעד ןגעוו) גנופ

 סָאד .("גנונעכערטייצ  טרָאװכוז עז

 ךעלנייוועג ַא זיא סע ביוא ,רָאי עשידיי

 ןוא ,םישדח-הנבל 12 ןופ טײטשַאב ,רָאי
 ,םישדח-הנבל 15 ןופ ,רָאי-רובע ןַא ביוא
 הלסכ .,ןושח ,ירשת ;ןענעז םישדח יד
 ךיוא רָאיירובע ןא ןיא) רדא ,טבש ,תבט

 ,ןויס ,רייא ,ןסינ ,(ינש רדָא ,רדָא ןט2 ַא

 -הנבל ַא זיא שדוח רעד ,לולא ,בא ,זומת

 ךיז טזייווַאב סע טניז ,טסייה סָאד ,שדוח
 יד ךיז טזייואב סע זיב הנבל עיינ יד

 ךיז ןזייוַאב סָאד :הנבל עיינ עדנעמוק
 -עג) "דלומ,, טסייה הנבל רעיינ רעד ןופ

 רעד .("ןריובעג, טרעוװ הנבל יד ,טרוב
 זיב דלומ ןייא ןופ ,ָאזלַא ,טרעיוד שדוח
 םעד בילוצ רעבָא ,דלומ ןטייווצ םעד
 דלומ ןטייווצ םוצ זיב דלומ ןייא ןופ סָאװ

 29 זיא סע ,געט עלופ ןַארַאפ טשינ ןענעז
 ַא ןופ ןלייט 794 ןוא העש 12 ןוא געט
 1080 ןיא טלייטעג טרעוו העש יד) העש
 טשינ ךָאד ןָאק ןעמ ןוא ,(ןלייט ,םיקלח
 גָאט ןטימ ןיא שדוח םעיינ ַא ןבױהנָא
 ןעמ טָאה ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא רעדָא
 וצ ןבָאה םישדח לייט זַא ,טנדרָאעגנייא
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 ;געט 29 רָאנ םישדח לייט ןוא געט 0
 "אלמ, ןסיה געט 20 ןופ םישדח יד

 ןסײה געט 29 ןופ םישדח יד ,(לופ)

 ,אלמ זיא ירשת .,(לופ טשינ) "רסח;

 ןיא רסח רדא ,אלמ טבש ,רסח תבט

 רעטשרע רעד זיא רָאי-רובע ןַא ןופ לַאפ

 (רסח רדא רעט2 רעד ןוא אלמ רדא
 זומת ,אלמ ןויס ,רסח רייא ,אלמ ןסינ

 -עבנֲא סָאװ ,רסח לולא ,אלמ בא ,רסח
 ןענעז ,ולסכ ןוא ןושח םישדח יד טגנאל

 ,אלמ ןענעז עדייב יד ןעוו ,ןרָאי ןַארַאפ
 ,רסח ןענעז עדייב ןעוו ןרָאי ןאראפ ןוא

 ןוא רסח זיא ןושח ןעוו ןרָאי ןאראפ ןוא
 50 טָאה שדוח ַא ןעוו .אלמ זיא ולסכ

 טָאה ,געט 20 טָאה ירשת לשמל ,געט

 שאר געט 2 ןושח שדוח רעדנעמוק רעד

 שדוח-שאר גָאט רעטשרע רעד ןוא ,שדוח

 גָאט רעט1 רעד טשינ ךעלטעגנייא זיא

 גָאט רעט30 רעד זיא רע רָאנ ,ןושח ןיא

 געט 2 יד ןענעז םַאנסיוא ןַא ,ירשת ןופ
 םוצ עדייב ןרעהעג עכלעוו ,הנשה שאר

 ןופ ןרילוגער עקיזָאד סָאד .ירשת שדוח

 -נייא זיא ,ולסכ ןוא ןושח ,םישדח 9 יד
 ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ ןרָאװעג טריפעג

 -םימי עסיוועג ןקורעביא טפָא ץנַאג זומ
 .ןזָאלרעד טשינ ןָאק ןעמ לשמל ;םיבוט

 קיטיירפ ןלַאפסיױא לָאז רוּפכ םוי זַא

 "נָא ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע ;קיטנוז רעדָא
 םישדח יד סָאװ ,וצרעד תוביס ערעד

 ןוא אלמ לָאמליײט ןענעז ולסכ ןוא ןושח
 ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע .רסח לָאמלייט
 .רָאי סָאד ןרילוגער וצ םיללכ ערעדנַא
 רעביא לָאמלײט ןעמ טקור לשמל יױזַא
 שאו ןופ ןקורעביא סָאד ןוא הנשה שאר
 ףיוא ןגײלּפָא) "הייחד, טנייה הנשה

 ןיא ןַארַאפ ןענעז סע ןוא .,("רעטעּפש
 4 רעדנעלַאק ןשידיי ןופ גנורילוגעה רעד
 סָאוװ .תויחד עקיזָאד יד רַאפ ,תוביס
 "רובע יד ןרילוגער סָאד טגנַאלַאבמַא
 ןופ טייצ עשידיי עצנַאג יד זיא ,ןרָאי
 ןיא טלייטעגנייא ןָא גנופַאש-טלעוו רעד
 ,ךָאי 19 טָאה רוזחמ רעדעי ,"םירוזחמ;;

 98 רַאדנעלַאק

 ןרָאירובע זַא ,טריפעגנייא זיא סע ןוא
 עט3 סָאד) ?ט"זדא ח"וג,, ןרָאי יד ןענעז
 ,עט11 ,עט8 ,עט6 סָאד ,רוזחמ ןופ רָאי

 ןרָאי-רובע יד .(עט19 ןוא עט17 ,עט4

 "וצסיוא ידכ ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז

 (םישדח-הנבל 12) רָאי-הנבל סָאד ןכיילג

 םעד טימ ,געט 2384 ךרעל רָאנ טָאה סָאװ
 ידכ ,געט 808 ךרעל טָאה סָאװ ,רָאידןוז

 ,גנילירפ ןיא ןלאפסיוא ןענָאק לָאז חסּפ

 -רובע,, טרָאװכוז עז רָאי-רובע ןגעוו --

 -ןייא ױזַא יו ערעל עקיזָאד יד --- ."רָאי
 יד ,רעדנעלַאק ןשידיי םעד ןענעדרָאוצ

 יד ןוא רסח ןוא אלמ ןופ םישדח
 -עגנָא טרעוו ,ןרָאי-רובע יד ,?תויחד,,

 ם"במר רעד ןוא ,"שדוחה שודיק,, ןפור

 -סיוא ןוא יונעג טיג ?הרות הנשמ ,, ןיא
 יד ןיא -- .ערעל עקיזָאד יד ךעלריפ

 טַאהעג טשינ ןדיי ןבָאה ןטייצ עקילָאמַא

 לָאז סע ןעו חול ןטלעטשעגטסעפ ןייק

 רעד טָאה שדוח ןדעי ;שדוח שאר ןייז

 טלעטשעגטסעפ ןירדהנס רעד ןוא אישנ

 ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא םילשורי ןיא
 שדוח שאר ןעוו ,לארשי-ץרא ןיא רעטרע
 סָאװ ,תודע ןופ טנורג ן'פיוא ,ןייז ףרַאד
 טָאה סָאד .הנבל עיינ יד ןעזעג ןבָאה
 (ןעז ךרוד) "הייאר יּפ לע, ןסייהעג

 .שייץרא ןיא אישנ רעטצעל רעד טשרע

 (300 -- 820 ןרָאי יד ןיא) ללה ,לאר
 ןופ םיללכ יד טלעטשעגטסעפ טָאה
 ןָא טלָאמעד ןופ זַא ,ױזַא ,חול ןשידיי

 ,"ןובשח יּפ לע, טנדרָאעגנייא ץלַא זיא
 יז .ןעגנונעכערסיוא ןופ םיללכ טיול

 םייח יבר עטנרעלעג יד ןזיװַאב ןבָאה סע

 בר תקולחמ,, ןייז ןיא) ןייטשנרָאב לאיחי
 "עז ,ערעדנַא ןוא ("ריאמ ןבו ןואג הידעס
 -רַאפ ןעוועג ןדיי ייב רעטעּפש ךיוא ןענ
 יזא יו ,םעד ןגעוו ןעגנוניימ ענעדיש
 -- .טלעטשעגטסעפ ןרעוו ףרַאד חול רעד
 ךעלנייועג ןרעוו חול ןשידיי םעד ןיא
 יד יװ ,םיטרּפ ערעדנַא ךיוא ןבעגעגנָא
 "ינעת ,םיבוט-םימי ,ךָאו רעד ןופ תורדס
 םיגהנמו םיניד יד ךיוא לָאמליײט ,םית
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 "ודכו ןונחת טגָאז ןעמ ןעוו ,לוש ןופ

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןגעוו --- .המ

 -ןרָאב ןופ םירמאמ יד עז רעדנעלַאק
 !הפוקתה רעכיבלמאז יד ןיא ןייטש

 ראדנעלַאק רעד יֹוזַא יו ןפיוא םעד ןגעוו
 לארשי יבר עז טלעטשעגפיונוצ טרעוו

 תוינשמ ךיוא שוריּפ ןייז ןיא ץיטפיל |

 רדס םוצ אובמ ןוא ?לארשי תראפת;,
 ."תוחולה השעמ,,/ סיקסנַאלסַאמ ;דעומ

 "הפוקת סאדא, רעטרעווכוז עז --

 ."גנונעכערטייצ , ,"רָאי-רובע, ,"שדוח;,

 ,עקירעמָא-ופצ ןיא דנַאל עדַאנַאק
 ;עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ ןאינימָאד

 -אלראּפ םענעגייא ;גנוריגער ענעגייא
 -עקלעפַאב רענײמעגלַא ןַא ףיוא ;טנעמ

 ןיא ןעניואוו ןאילימ 12 ךרעל ןופ גנור

 רעד ,ןדיי טנזיט 170 ךרעל עדַאנַאק

 לאערטנָאמ ןיא ייז ןופ לייט רעטסערג

 (טנזיוט 27) ָאטנָארָאט ,(טנזיוט 69)
 "וט 4) אוואטָא ,(טנזיוט 17) געּפיניױװ
 ןָאטלימאה ,(4000) רעוואקנאו ,(טנז

 יראגלאק ,(3:000) רָאזדניו ,(3,000)
 ןָאטנָאמדע ,(1,200) סקַאפילַאה ,(1,800)

 (1.800) ינדיס ןוא יעבסאלג .(1,200)

 טעטש ערענעלק ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא
 ןשידיי ןופ עטכישעג יד .סעינָאלָאק ןוא
 טימ ןופ ךיז טריטַאד עדַאנַאק ןיא בושי

 טייצ רעד ןיא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט8
 ןיא טפַאשרעה רעשיזיוצנארפ רעד ןופ

 ענלצנייא ןעװעג ןענעז עדַאנַאק"חרזמ
 םהרבא ייז ןשיוװצ ,רעניואוונייא עשידיי
 1748 רָאי ןיא טָאה רעכלעוו ,סידַארג
 רָאי ןיא .קעביווק ןיא סענזיב ַא טריפעג
 "ונעגרעביא טָאה דנאלגנע ןעוו ,09

 ,עדַאנַאק רעביא טפַאשרעה יד ןעמ
 ןטסימַא דיי רעמ ןיוש רימ ןפערט
 "יו ,(םידרפס) עשיזעגוטרָאּפ ייז ןופ
 ןוא סקנארפ ,אקעסנָאפ ,סיווייד ,טרַאה
 -רָאּפ ַא ,הלהק עטשרע יד ןוא ,ערעדנַא
 -עג זיא ,'לארשי תיראש.,, ,עשיזעגוט
 ןיא לאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 60 עדַאנַאק

 רעשידיי ןגעװ עגארפ יד ,1708 רָאי

 זיא עדַאנַאק ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג

 רעד ןעוו ,1808 רָאי ןיא ןעמואוושעגפיוא
 םוצ טאגעלעד רעשידיי רעטלייוורעד

 -עגַאב טָאה טרַאה לאקזחי טנעמַאלרַאּפ

 בילוצ טשרעוצ) עיציזָאּפָא עסיורג ַא טנג

 (ללכב ךָאנרעד ןוא ,םרָאפ-העובש רעד

 טרעלקרעד טָאה טנעמַאלרַאּפ רעד ןוא

 ךָאנ ,קיטליג טינ סלַא גנולייוורעד ןייז

 ןשיטילָאּפ ןדנרעיוד-גנַאל ןוא ןסיורג ַא

 / ןרָאװעג טרעלקרעד 1821 ןיא זיא ףמַאק

 רַאפ גנוקיטכערַאבכײלג עקידנעטשלופ

 / ןרָאי רעקילדנעצ עטשרע יד ןיא ,ןדיי

 רעשידיי רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ

 רעייז ַא ןעוועג ללכב עדַאנַאק ןיא בושי
 ַא םגה ,רעדנטיידַאבמוא ןוא רעניילק

 ןופ עיצארגימיא עשידיי עניילק עסיוועג

 וצ ןעוועג ָאי זיא ןליוּפ ןוא דנַאלשטייד

 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ טשרע .ןקרעמַאב
 בילוצ ,רעכַאנ ךיוא ןוא (1882) דנַאלסור

 ,עּפָאריײא:חרזמ ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד

 עיצארגימיא עשידיי יד ןסקאוועג זיא

 "אב ןגיטשעג זיא עכלעוו ,עדַאנַאק ןייק
 "גוהרָאי ןט20 ןופ ביוהנָא ןיא רעדנטייד

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ךָאנרעד ,טרעד
 ךױא ןוא ,1918 -- 1914 המחלמ

 -ײלּפ עשידיי לָאצ עסיוועג ַא ;רעטעּפש

 ךיוא עדַאנַאק ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז םיט
 שטייד ןיא טפַאשרעה:רעלטיה רעד תעב

 -טלעוו רעד טניז ןוא (ןָא 1938 ןופ) דנַאל
 קידנקוק טינ רעבָא ,19539) המחלמ

 ַא ויא עדַאנַאק סָאװ ,טקַאפ םעד ףיוא
 "ערג) דנַאל טצעזַאב-טינ ןוא סיורג רעייז
 טינ זיא (ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןופ רעס
 גנורעסערגרַאפ עסיורג ןייק ןקרעמַאב וצ
 הביס יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 עטקינירַאפ עגיד'תונכש יד סָאװ זיא
 בושי ןשידיי ןסיורג ריא טימ ןטַאטש
 -ימיא ןשידיי םעד ןגיוצעג רעכיג טָאה
 -געצנַאק ,טגָאזעג יװ .טנעמעלע-ןטנארג
 ןופ לייט רעטסערג רָאג רעד ךיז טרירט
 ,טעטש עסיורג יד ןיא עדַאנַאק ןיא ןדיי
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 -עברא סלַא טקיטפעשַאב ןענעז ייז ואוו
 -ארּפ עיירפ ,ןטנַאקירבאפ ,םירחוס ,רעט

 ןדיי לײט רעסיועג א רעבָא ,סעיסעפ

 -ַאב ןוא סעינַאלַאק ףיוא ךיוא טניואוו

 ןוא ,טפַאשטריוװדנאל טימ ךיז טקיטפעש

 -נירגעג ןענעז סעינָאלָאק עשידיי לייט ַא
 "אקיי ךרוד עדַאנַאק ןיא ןרָאװעג טרעד

 -ָאלָאק יד ,עדַאנַאק-ברעמ ןיא ןטסײמַא)
 (ערעדנַא ןוא דלעפנענָאז ,שריה סעינ
 "לילק ךיא ייב ,םוטנדיי עשידַאנַאק סָאד

 -לעזעג טייטש ,גנורעקלעפַאב לָאצ רענ

 טוג טָאה עדַאנַאק ,ךיוה רעייז ךעלטפַאש

 ענעדישראפ ןופ ןלוש עשידיי טלקיװטנַא
 "ות דומלת עשיאערבעה יװ ,ןעגנוטכיר

 ןוא ןלוש-סקלָאפ עשיטסינויצ-ילעוּפ ,תור

 "-ןרעל סלַא שידי טימו ןלושיץרּפ

 סנטצעל ;ןלֹוש גניר-רעטעברַא ,(ךַארּפש

 -ָאט ןוא לאערטנָאמ ןיא) תובישי ךיוא
 -הבישי ענעמוקעגרעכבירַא ןופ (ָאטנָאר
 .עטיל ןוא ןליוּפ ןופ םיטילּפ ,,םירוחב
 עדַאנַאק ןיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד

 טקיש עדַאנַאק ןוא ,עסיורג רעייז ַא זיא

 לענאיצרָאּפָארּפ לארשייץרא ןייק טלעג

 רעד .,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד יו רעמ
 "כיר עלַא ךרוד ןטערטראפ זיא םזינויצ
 ,ההסדח ,ענײמעגלַא ףּפורג ןוא ןעגנוט

 -אזוצ ןדליב עכלעוו ,ןויצ-ילעוּפ ,יחרזמ
 -שרע רעד ;טאר-ןויצ ןטקיניײרַאפ א ןעמ
 .ןאמירפ .י .א ןעוועג זיא טנעדיזערּפ רעט

 -םיוא ןיא טָאה םזינויצ רעשידַאנַאק רעד
 ןסיורג ַא ןעמונעג לארשי-ץרא ןופ יוב

 ,"רפח קמע, םעד טזיילעגסיוא) לייטנא
 רַאפ עלוש"-רוטלוקירגא יד סיוא טלַאה
 סָאד .(ערעדנַא ןוא ,ללהנ ןיא ךעלדיימ

 ןיא טקיניירַאפ זיא םוטנדיי עשידַאנַאק
 טָאה רעכלעוו ,סערגנָאק ןשידיי שידַאנַאק

 -יזערּפ) טייקיטעט עטגיײװצרַאפ-טיירב ַא
 ןכלעוו טימ ןוא ,(ןַאמפנָארב לעומעס טנעד

 רעשידיי רעטקינייראפ רעד ןדנובראפ זיא'ס
 -עטילעג המחלמ עשידיי רַאפ טעטימָאק

 -יפ עלאקָאל ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .ענ
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 ,ןלאטיּפש) סעיצוטיטסניא עשיּפארטנַאל
 ,ערעדנַא ןוא םינקז בשומ ,םימותי יתב

 -לעוו ןיא טקיניײרַאפ טעטש לייט ןיא

 -עדעפ ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .,(סריעפ

 -יליוּפ ןופ עיצארעדעפ יד יוז ,סעיצאר

 ,עשינעמור ,ןדיי רעניארקוא ןופ ,ןדיי שש
 סדנַאל ענעדישרַאפ ךיוא יו ,עשיווטיל

 םוטנדי עזעיגילער סָאד ,ןטּפַאשנַאמ

 ,סנָאשיײגערגנָאק ןיא טקיניירַאפ זיא
 -נָאמ ןיא עטריזינַאגרָא טסעב יד) תולהק
 םוטנדיי עשידַאנַאק סָאד ןוא ,(לאערט

 -עיגילער עטנענימָארּפ טימ טנַאקַאב זיא
 דעו ןופ שאר בשוי רעד יו רעריפ עז

 ןהכה יבצ ברה ,לאערטנָאמ ןיא םינברה

 םינבר עטסבושח ןוא עטסטלע יד ןופ)

 ץפיוא .ערעדנַא ןוא ,(עקירעמַא ןיא

 טייטש עסערּפ רעשידיי ןופ טיבעג

 לאערטנָאמ ןיא .ךיוה עדַאנַאק ךיוא

 רעדענעק,, גנוטייצ-גָאט יד טניישרעד
 ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא "רעלדא

 יו (שטיווָאניבאר לארשי ,יקסּפָאלָאװ .ה

 ןיא !ןטפירשנכָאװ עשילגנע-שידיי ךיוא

 -גוא) "גנוטייצ עשידיי יד, ָאטנָארָאט

 ּפַאש ,מ .ש ןופ עיצקאדער רעד רעט

 ךָאװ א לָאמ ייוצ געּפיניװ ןיא ;(ָאר

 -יפ רעד רעטנוא) *טרָאװ עשידיי סָאד.
 יו ,(ןישטלעז .ש רעטקאדער ןופ גנור

 ,טפירשנכָאװ עשילגנע-עשידיי א ךיוא
 יד ןופ ענייא ךיוא טָאה לָאערטנָאמ
 ,ןקעטָאילביב עשידיי עטריזינַאגרָא-טסעב

 "אק ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רעביא
 ןבירשעג קיניוו טציא זיב זיא עדַאנ
 יד טציא טניישרעד שידיי זיא .ןרָאװעג
 ,מ ןופ עדַאנַאק ןיא ןדיי ןופ עטכישעג
 ץוח ַא ןַארַאפ זיא שילגנע ןיא .קאז .ג
 -אק, גרעבנעזָאר ןופ ךיוא + סיקַאז

 "סיטאטס עכעלריפסיוא) "סושזד סיַאדַאנ
 יד !?עדַאנַאק ןיא ושזד יהד, :(קיט
 ןופ טריגאדער רעכיברָאי עשילגנעשידיי
 -ַאק-שידיי ןופ לקיטרא סָאד ;ןַאמסָארג .לוו

 "ינוי, יד ןיא קַאז רעקירָאטסיה ןשידאנ
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 -ונַאמ ןיא ךיוא טָאה קָאז 'לַאסרעװ
 ןופ ןטנעמָאמ רעביא ןטייברא טּפירקס
 .עטכישעג רעשידיי-שידַאנַאק

 -ויצ עז רעשיטסינויצ ,סערגנַאק
 .?םזינ

 רעטרעווכוז עז לָאֿפָאניטנַאטסנַאק
 ."ייקרעס ,, ןוא ?םויצנאזיב;;

 טרָאװ סָאד ןטסיטאאוװרעסנַאק
 ןופ רעגנעהנָא טסייה "וויטאוורעסנָאק,

 ךיז ןטלַאה סָאד ,עטלַא'ס ןריװרעסנָאק

 ןיק ןעמענָא טשינ סָאד ,ןקיטציא:םייב

 ןעגנוגעווַאב עזעיגילער ןיא ;ןעגנורעדנע

 "ַאװרעסנָאק ןפורעגנָא ךעלנַײװעג ןרעוו

 ןיא טשינ ןזָאלרעד סָאװ ,עכלעזַא ןטסיט

 "נמ ,םיניד ,ןעגנוביולג עזעיגילער ערעייז

 -רָאפער ענייק ,ןעגנורעדנע ענייק ,םיגה
 יד ןיא זיא עקירעמַא ןיא רעבָא .ןעמ

 "עג טריפעגנייא ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל

 ןזעיגילער ןשידיי םוצ גוצאב ןיא ןרָאװ

 ,"םזיטאוורעסנָאק; ףירגַאב רעד ןבעל

 ףעגנורעדנע עסיוועג ָאי טזָאלרעד סָאװ

 טניימ סָאװ ,רָאלק ןגָאז וצ רעווש זיא סע
 .עקירעמַא ןיא םזיטַאװרעסנָאק עשידיי

 לוש ןיא זַא ,סע טסייה ןײמעגלַא ןיא
 טעמכ ןטלַאהעגנָא ןרעו ןענעוואד םייב

 רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ םיגהנמ עלַא
 ןענעז ןבעל ןטַאוירּפ ןיא רעבָא ,לוש

 "ער עשיטקארּפ ,, ןטסיטַאװרעסנָאק לייט
 תווצמ לָאצ עסיוועג ַא ןוא ,"רעמרָאפ
 -ליג טשינ ייז ראפ ןענעז ןטָאבראפ ןוא
 רעד ןופ קיגנעהּפָא ךיוא זיא סע .קיט
 רעוויטאוורעסנָאק, רעד סָאװ גנולעטש
 טָאה לוש רעדנפערטַאב רעד ןופ "בר

 רעויטַאװרעסנָאק סלַא -- .ןעמונעגנָא
 ןיא ךעלנייועג טרעוו רַאנימעס-םינבר
 -עט רעשידיי רעד טכַארטַאב עקירעמַא
 ןיא (סרעטכעש) "רַאנימעס רעשיגָאלָא

 ,קרָאדוינ

 "אזוצ רעשינָאקיסקעל ץ'נַאדרָאקנַאק
 יד ןזארפ ןוא רעטרעוװ ןופ לעטשנעמ

 04 רעמיאַארַאק---סערגנָאק

 "עה ןיא ך"נת ןופ ץנאדרָאקנָאק עטשרע

 -יניטאל רעד ןיא ך"נת ןופ) שיאערב

 -ירפ ןענישרעד ןענעז גנוצעזרעביא רעש
 ןעועג רבחמ טָאה (ןצנַאדרָאקנָאק רע

 ןיא ךיירקנארפ-םורד ןיא ןתנ קחצי יבר
 ַא םיא טָאה ןוא 1427--1448 ןרָאי יד

 טקורדעג ,"ביתנ ריאמ,, ןבעגעג ןעמָאנ

 -אזוצ ךיוא ןוא רעדנוזַאב לָאמ עכילטע
 ַא די בתכ ןיא ןַארַאפ ;ך"נת ןטימ ןעמ

 רוחב והילא יבר ןופ ץנַאדרָאקנָאק ך"נת

 ןענעז ןטייצ עיינ יד ןיא ;("רוחב,, עז)
 ,טסריפ ןופ ןצנאדרָאקנָאק יד טנַאקַאב

 ,"שדוקה לכיה.,) ןרָאקלדנַאמ

 זיב ,1886) קחצי ,ןַאסלענעצנַאק
 ;דָאל ןיא ןעועג 1989 המחלמ רעד

 רעשיאערבעה 1943 ןיא ןעמוקעגמוא

 ""אטיל תולובגב, ןופ רבחמ ;רעטכיד

 סָאד, טצעזרעביא ,"םימודמד,, ,"איבנה,,

 ךיוא ןבירשעג :ענייה ןופ "רעדיל רעד ךוב
 ןָאקיסקעל,, סנזייר עז --- שידיי

 לדנעמ םחנמ, עז תודיסח רעקצַאק
 ,"קצָאק ןופ

 ןופ ןעמָאנ (םיארק ) רעמיאַארַאק
 -יא :עטקעס רעשידיי ַא ןופ רעדילגטימ

 יד ןופ רָאנ ןטלַאה רעדילגטימ ער

 ך"נת ןיא ןַארַאפ ןענעז סָאװ ,תווצמ
 ייז ןענעקרענַא ןגעקַאד ,(בתכבש הרות)
 וצ םישוריּפ ןוא תווצמ עלא יד טשינ

 הרות ןיא רָאנ ןַארַאפ ןענעז סָאװ ,תווצמ
 ןפור ייז .(ארמג ןוא הנשמ) הֹּפ לעבש
 ילעב,, ,"ארקמ ינב,, ךיוא ,"םיארק,, ךיז

 ("ןענעייל,) ?ארק,, טרָאװ ןופ ,"ארקמ
 ך"נת םעד ךיוא טנכײצַאב טָאה סָאװ

 ןפורעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז .(ארקמ)
 רעד ןופ רעדנירג רעד לייוו ,"םייננע;

 ןב ןנע ןעװעג זיא עטקעס רעמיאַארַאק
 -- .לבב ןיא 767 רָאי םעד ךרעל דוד

 יד יװ --- ."ןנע,, טרָאװכוז עז ןנע ןגעוו

 יז ןנע טָאה רעביא ןבעג רעמיאַארַאק

 אתיירואב ישופח,, ללכ ַא טזָאלעגרעביא
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 ןוא ,"הרות רעד ןיא טוג טכוז,,) "ריפש

 ךיז ןלָאז ייז זַא ,טגָאזעגנָא ייז טָאה רע
 ןוא םישורּפ יד ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ
 ייב ןרעוו יױזַאו "םיינבר,, יד ןופ תונקת
 ײז .ןדי צערעדנַא עלַא ןפורעג ייז

 -עג שדחמ טשינרָאג טָאה ןנע זַא ,ןטלַאה
 -שידיי ןייז טַאהעג טָאה רע זַא ןוא ןעוו
 השמ וצ זיב שיא יּפמ שיא הלבקב טייק

 -ןייא ןבָאה םיינבר יד רָאנ ןוא ,ונבו

 טשינ ןענעז עכלעוו ,ןעגנורעדנע טריפעג

 עשימיאַארַאק יד ייב רעבָא .קיטליג
 ןיק ןעוװעג טשינ זיא טסבלעז םילודג

 רעצנַאג רעד ןגעוו גנוניימ עטמיטשַאב
 -ייז לייט טיול .םיינבר יד טימ הקולחמ

 יד ,םיארק יד ,ייז ןענעז ןעגנוניימ ערע
 עטלַא יד ןופ ,םיכישממ יד ,רעצעזרָאפ

 תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןופ ?םיקודצ ;,,

 -נַא ןַא טױל ;('םיקודצ, עז) שדקמה
 םילודג ערעייז לייט ןופ גנוניימ רעד
 -לת ענייז ןוא יאמש אנת רעד רָאג ןענעז

 רעד .םיארק ןעוועג (יאמש תיב) םידימ
 ןעוועג ןענעז ןנע רַאפ ןיוש זַא ,זיא תמא

 טייצ רעצנַאג רעד ןיא) סעטקעס עשידיי

 (םינואג יד ןופ רעטעּפש ןוא דומלת ןופ
 הרות רעד ןופ ןטלַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ

 עסיוועג זַא ,ךעלגעמ ןוא ,הֹּפ לעבש

 ,ןבילבעג תמאב ןענעז םיקודצ ןופ ןרוּפש

 "עוַאב ןוא סעטקעס עלא יד טָאה ןנע
 -רק יד ןפַאשעג ןוא טקיניײרַאפ ןעגנוג
 -ניא זַא ,ןעזעג טָאה ןנע -- .עטקעס-םיא
 ןָאק הּפ לעבש הרות יד ןפַאשּפָא ןצנַאג

 ןיא ןרעו תווצמ ךס ַא לייוו ,טשינ ןעמ
 "טייד גונעג טשינ טגָאזעגסױרַא שמוח
 ,שוריּפ ַא יז וצ ןבָאה ףרַאד ןעמ ןוא ,ךעל

 ןייז רַאפ ןעוועג רבחמ רעבירעד טָאה רע
 "תוצמה רפס, םענעגיא ןַא עטקעס

 עשימיאַארַאק ערעדנַא ןבָאה ןנע ךָאנ ןוא
 תווצמ וצ םישוריּפ ןעוועג רבחמ םילודג
 יד ןבָאה שיטקאפ זַא ױזַא ,םיניד ןוא
 ענעגייא עסיורג ץנַאג ַא אי רעמיאַארַאק
 לבס,, ןפור ייז סָאװ ,הּפ לעבש הרות
 יד .("השורי ןופ טסאל יד,;) "השוריה

 0606 רעמיאַארַאק |

 -יאַארַאק יד עכלעוו ןיא ,ןטקנוּפ-טּפיוה

 טײטשַאב ןדיי ןופ ךיז ןדיישרעטנוא רעמ

 ןדניצ רָאנ טשינ תבש סָאװ ,םעד ןיא
 ןענערב ייז רָאנ ,טכיל ןייק ןָא טשינ ייז

 תתבש ברע ןופ טכיל ןייק טשינ ךיוא
 יז ;ןשידיי ןופ שרעדנַא זיא חול רעייז
 ;הדנ ַא"ןופ האמוט יד רעפרַאש ןכַאמ
 בוט-םוי גָאט ןייא יו רעמ טשינ ןבָאה

 -םימי ענייק טשינ ןענעקרענַא ;תולג ןיא
 (המודכו הכונח) ך"נת ןכָאנ ןופ םיבוט

 -רענַא ,תיציצ ןיא םיניד ערעדנַא ןבָאה

 -נַא עסיוועג ;ןיליפת ןייק טשינ ןענעק

 תוירע ןיא ןוא תופירט ןיא םיניד ערעד
 רעד -- .(ןטארייה םייב טפַאשהבורק)
 ןדיי יד ןוא רעמיאַארַאק יד ןשיוװצ דוריּפ

 -נעטשלופ ַא טייצ רעד טימ ןרָאװעג זיא
 "עג טרעוו םירפס עשידיי יד ןיא) רעקיד
 ,"םלועל םיחאתמ םניא םיארקה,, טגָאז

 ןופ טרָאװ-ליּפש ,םיארק יד טסייה סָאד
 לָאמניײיק ןרעו ,ענעסירעצ .,"םיערק,

 טיצ רעד ןיא .(טיינרַאפ קירוצ טשינ
 ךיוא ןוא ם"במר ,ןואג הידעס בר ןופ

 -יימ עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז רעטעּפש

 -טפיוה רעד ,םיארק יד טימ ןפמַאק-סגנונ

 לָאמַא ןעוועג זיא םיארק יד ןופ רעטנעצ
 ןיא .םירצמ ,םילשורי ,עיסרעּפ ,לבב ןיא

 ייז ןענעז ןרָאי רעטרעדנוה עטצעל יד

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,םירק ןיא רעמ ןעוועג

 -ָארט ןיא עדניימעג עטסערג) עטיל ןיא

 "וק) עיצילאג-חרזמ ,(קצול) ןילָאװ ,(יק
 קרַאטש ןענעז ייז ןוא ,(שטילאה ,וואזוק
 ןעגנוריגער יד ךרוד ןרָאװעג טציטשעג
 יז ןענעז 1929 ןיא ,ןליױּפ ןוא דנאלסור ןופ
 ןיא ןטסײמַא ,תושפנ 18,000 ייב ןעוועג
 -ָאניטנַאטסנָאק ןוא עיצילאג-חרזמ ,םירק
 רָאנ ןַארַאפ ייז ןענעז םילשורי ןיא .לָאּפ
 ןַא סרעייז ןבָאה ןוא ,סעילימאפ שכעלטע
 יד ןופ רעריפ עקיטסייג יד .לוש עטלַא
 זיא רודס רעייז ."םימכח., ןסייה םיארק
 ײטשַאב תוליפת יד ןוא שיאערבעה ףיוא
 יד ,ך"נת ןופ םיקוסּפ ןופ ןטסײמַא ןע

 רעמיאַארַאק יד ןופ םילודג עטסנעזעגנָא
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 ןייז ,לואש ןוז ןייז ,ןנע :ןעװעג ןענעז

 ןב ,ידנעוואהאנ ןימינב ,והישאי לקינייא

 ,םחורי ןב ןומלס ,ינסקרק בקעי ,אטוז
 והילא ןב ןרהא ,יסדה הדוהי ,ילע ןב תפי

 ןטייצ עטצעל יד ןיא ןוא ,ואידומוקינ

 -ומא קוזח, ןופ רבחמ) קָארט ןופ קחצי
 דוד, ןופ רבחמ) ןסינ ןב יכדרמפ ,("הנ

 -בוז עז) שטיווָאקריפ םהרבא ,(?יכדרמ
 -נָא יד וצ --- ,('שטיווָאקריפ, טרָאװ
 ןבָאה סָאװ עטנרעלעג עשידיי עטסנעזעג

 גנוגעוואב עשימיאַארַאק יד טשראפעג
 "דק יטוקל) רעקסניּפ חהמש :ןרעהעג

 רַאפ רפס רעקיטכיוו רעייז ַא ,"תוינומ

 והילא םהרבא  (גנושרָאפ-םיארק רעד
 תרקב/) רעבָאלטָאג ,יבכרה-יוואקראה

 עטכישעג, טסריפ ,('םיארקה תודלותל
 לאומש םהרבא ,"סוטרעעארַאק סעד

 (םירמַאמ ליפ ענייז ןיא) יקסנַאנזָאּפ

 ןוא ,(שילגנע) "אקיטיאאראק,, ןיא ןַאמ
 רפס,, ןייז ןיא ןהָאפ ןבואר סנטצעל
 -עג ךיוא ןרעוו סע ןכלעוו ןיא ,"?םיארקח
 ןבעל ןשימיאראק ןופ ןעגנורעדליש ןבעג

 רעטצעל רעד ןיא עיצילַאג-חרזמ ןיא
 ,טייצ

 -ימַאפ ַא ןופ ןעמָאנ לאכאבַארַאק
 ןיא ןעמוקעגמוא ,םישודק ,םיסונא עיל
 ףוס עיציזיווקניא רעד ךרוד ָאקיסקעמ

 -אק עד סיאול ןאד .טרעדנוהרָאי ןט6

 ןשינַאּפש ןופ ןעמוקַאב טָאה לאכאבאר
 -קעמ ַא ןיא ןדנירג וצ טכער סָאד גינעק
 ןאד ןוא ,סעינָאלָאק עיינ ץניװָארּפ-ָאקיס
 -ָאג סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סיאול

 טָאה רע .ץניװָארּפ רעד ןופ רענרעוו
 ןוא רענלעז 100 ךיז טימ ןעמונעגטימ
 ןבָאה ייז ןוא ,םיסונא עלא ,החּפשמ ןייז
 ,ןדיי סלַא טריפעגפיוא ךיז ָאקיסקעמ ןיא
 ייז עיציזיוקניא יד טָאה 1990 ןיא
 סעסיאול ןָאד טקיניײּפעג ,טריטסערַא

 טָאה עכלעו ,אקסיצנארפ רעטסעווש
 ןוא ןעוועג הדומ ךיז םירוסי יד רעטנוא
 .עילימאפ עצנַאג יד ןבעגעגסיוא טָאה

 ףסוי ,ןראק--לאכאבאראק

| 

68 

 הסיפת רעד ןופ ווירב יד ןענעז דנריר
 ןעמָאנ ןטימ ךיוא) ןוז סאקסיצנארפ ןופ
 ןוא רעטסעוװש ןייז וצ ןבירשעג (סיאול
 ערעדנַא ךיוא ןוא עילימאפ יד .רעטומ
 "יש ןפיוא ןעמוקעגמוא ןענעז םיסונא

 טצעזרעביא) ווירב יד עז -- .ןפיוהרעט
 -אקירעמַא ןופ ךוב ןט2 ןיא) שידיי ןיא
 ,1989 גנולײטּפָא-*ָאוויי,, רענ

 .?רעמכַאמ, עז ןאראק

 ןיא אדעלאט ןיא ןריובעג) ףסֹוי ,ןרַאק
 תפצ ןיא ןרָאװעג רטפנ --- 1488 עינַאּפש

 רעטסנעעזעגנָא ,(18/8 ,ה"לש ןסינ ג"י

 ,רָאי 400 עטצעל יד ןיא ןדיי ייב קסוּפ

 -גוא "ןרמ,, לטיט ןטימ ךיוא טנַאקַאב

 !?רבחמ רעד, םתס ךיוא ןוא (יבר רעזד
 ןחלש, :םירפס עלאטנעמאדנופ ענייז

 ,םירוט יד ףיא "ףסוי תיב,/ ,"ךורע
 ףסוי יבר .ם"במר ןפיוא "הנשמ ףסכ;

 עינַאּפש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא וראק
 םייב ,14092 רָאי ןיא .שורג ןרַאפ רָאי 4
 םיא טימ קעװַא רעטָאפ ןייז זיא ,שורג

 טרָאד ןופ ןוא לַאגוטרָאּפ ןייק טשרעוצ

 "עג טָאה רע ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק

 ןופ ;18518 רָאי םעד ךרעל זיב טניואוו

 ,לאּפאנאירדַא ןייק קעװַא רע זיא טרָאד

 ןיא ןוא ,לאּפאקינ ןייק טרָאד ןופ ןוא

 לארשי-ץרא ןייק קעװַא רע זיא 0
 שדוח ןיא תפצ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא

 -ַאב ָאד טָאה רע .,(4220) ו"צר לולא

 -עג ,בריב בקעי יבר ןופ הכימס ןעמוק

 רע טָאה ָאד ןוא ,הבישי ַא טעדנירג
 -ייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןעוועג רבחמ

 ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע .םירפס ענ
 רפס-טּפיוה ןייז --- .רָאי 87 ןופ רעטלע
 -ירק ןוא שוריּפ ,"ףסוי תיב,, רעד זיא
 ןופ םירוט 4 יד וצ ןעגנוקרעמַאב עשיט
 "ףסוי תיב, ןופ ;:םירוטה לעב בקעי יבר
 הכלה יקסּפ יד ןעמונעגסױרַא רע טָאה
 ןוא רעצרוק ַא ןיא ,ןעועג רבחמ ןוא
 םיקלח 4 יד ,םרָאפ רעוויטָאטירָאטױא
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 ןעמונעגנָא ןענעז עכלעוו ,"ךורע ןחלש;,
 ךיוד תוהגה ךס ַא טימ  ןרָאװעג

 סלַא ןדיי עלַא ךרוד (סילרעסיא השמ יבר
 ףסוי יבר ןרפס-הכלה עדנרידיצעד סָאד

 ףסכ, םעד ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה וראק

 ;ם"במר ןופ הרות הנשמ ןפיוא "הנשמ
 "בא, ,"תיבה קדב, ,"תובושתו תולאש,,
 ןחלש,, ןגעוו -- .ערעדנַא ןוא "לכור תק

 "בוז םייב רעדנוזַאב רימ ןבעג "ךורע
 ןַארַאפ זיא סע -- ."ךורע ןחלש טרָאװ

 עיצידארט יד ןכלעוו ןגעוו ,רפס ַא ךָאנ

 יבר ןעוועג זיא רבחמ רעד זַא ,טלַאה
 דיגמ, רפס רעד ןיא סָאד .ורַאק ףסוי

 םישוריּפ ןופ טייטשאב סָאװ ,"םירשמ

 ,טלייצרעד טרָאד טרעװו סע .תודוס ןוא
 ןעמוק טגעלפ סטכַאנוצקיטיירפ ןדעי זַא

 ,למיה ןופ "דיגמ,, ַא ורַאק ףסוי יבר וצ

 "הנשמ, יד ןעוועג זיא "דיגמ,, רעד

 ךיוא ןוא תודוס ןעוועג הלגמ םיא ןוא

 רעבָא ןענעז סע .,תואיבנ םיא טלייצרעד

 ײז ןשיװצ) עטנרעלעג לייט ןַארַאפ
 סוטנופרוק ןופ רעבעגסױרַא רעד ,לעסַאק

 ורַאק ףסוי יבר ואוו ,"תורודה ארוק,
 דיגמ,, ןופ רבחמ רעד ןפורעגנָא טרעוו

 רטס סָאד זַא ,ןטלַאה סָאװ ,("םירשמ

 יבר ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג טשינ זיא
 -- .טשלעפעג זיא סע זַא ןוא ,ורַאק ףסוי

 טשינ טסולפנייאַאב טָאה ורַאק ףסוי יבר

 ךרוד ךיוא רָאנ םירפס ענייז טימ רָאנ
 ,ןריבודרוק השמ יבר יו םידימלת ענייז

 ןוא ,יטנאלג השמ יבר ,ךישלא השמ יבר
 שודק רעד טרעהעג ןבָאה טניירפ ענייז וצ
 אירול קחצי יבר ,וכלומ המלש  יבר
 ערעדנא ןוא ץבקלא המלש יבר ,(י"רא)
 תודלות, .,גרעבדירפ עז -- .םילבוקמ
 ימי ירבד,, ,סענאזאר ,"וראק ףסוי ונבר
 :לייט ןטפ ,"המרגותב לארשי

 ."עיצינעפ ,, עז אנאטראק

 ע תודיסה רענילראק
 ,"רענילראק

 ןרהא,,

 60 הרובק---אגאטראק

 "הצובק., ןעמָאנ ןטימ הצובק ,ץובק
 -ץרא ןיא ןפורעגנָא טרעוו (?גנולמַאז;,)

 -טריוו עטריזינַאגרָא ענרעדָאמ יד לארשי
 -דנַאל ,סעינָאלָאק ןיא סרעדנוזַאב ,טפַאש
 -לעוו ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןופ ,טפַאשטריװ

 -ךעלטפַאשטריװ רעייז ןייא ןענעדרָא עכ

 עג ַא ןיא ,תופתושב ןבעל שימָאנָאקע
 -ַאפ ןענעז סע .ענומָאק ַא סָאמ רעסיוו

 "ובק עסיורג) ?הלודג הצובק, (1 :ןאו

 יד ןָאטעג ןרעװ סע עכלעוו ןיא ,(הצ

 ,קיטיונ ןענעז סָאװ ,ןטעברא עטסקיטכיוװ

 ,טסבלעז הצובק רעד ןופ םירבח ַא ךרוד

 ירעטסוש ,טפַאשטריװדנַאל יד ,ָאזלַא
 "ודכו ײרעסָאלש .,יירעדיינש .,יײרעלָאטס
 "ןבק עניילק) "הנטק הצובק, (2 ;המ

 ,רעדילגטימ לָאצ ערענעלק ַא ןופ ,(הצ
 -ַאב רָאנ ןוטעג ןרעװ סע עכלעוו ןיא

 -דנַאל סרעדנוזאב ,ןטעברא עטמיטש

 -יורג לייט רעטסערג רעד .טפַאשטריוװ
 -ופעג תוצובק עכעלטפַאשטריװדנַאל עס

 -עג ייז וצ ןוא ,לאערזי קמע ןיא ךיז ןענ
 "דורח ןיע,, עינָאלָאק עטנַאקַאב יד טרעה

 ןצנַאג ץ'רעביא תוצובק יד .ערעדנַא ןוא
 רעסיורג ןייא ןיא טקינײרַאפ ןענעז דנַאל

 -לעו ,"דחואמה ץובקה,, עיצַאזינַאגרָא
 ,םירבח 10000 רעכיא םורַא טמענ עכ

 -טריוו יד טימ רָאנ טשינ ןָא טריפ ןוא

 עריא ןופ םינינע עלעיצנַאניפ-ךעלטּפַאש

 ןוא עקיטסייג יד טימ ךיוא רָאנ םירבח
 רעד ןופ עסערּפ יד :םינינע-סגנואיצרעד

 "םינפבמ,} ןופ טייטשאב עיצַאזינַאגרָא
 ןיאה ?םיבתכמ רורצ, ,(ךעלטאנָאמ)

 עכעלרעניא רַאפ רָאנ ,ןכָאװ 2 ןיא לָאמ
 "םירפסמב ץובקה, ,(עיצַאמרָאפניא
 ,(קיטסיטַאטס)

 יב זַא ןָא טמענ ןעמ רבק ,הרובק
 ןָא ןטייצ עטסטלע רָאג יד ןופ זיא ןדיי

 ,םיתמ יד ןבָארגַאב וצ טריפעגנייא ןעוועג
 זיא סע יוו) ייז ןענערברַאפ וצ טשינ ןוא
 "לעפ ערעדנא לייט ייב גהנמ רעד ןעוועג
 שמוח ןיא ןיוש .(םוטרעטלָא ןיא רעק
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 םדא וצ טגָאז טָאג ואוו ,ט"י 'ג תישארב
 רעד וצ ןוא) "בושת רפע לאו, ןושארה

 נָא יד ןעמ טעז ,(ןייגקירוצ וטסעוו דרע
 ך"נת ןיא .הרובק ןופ גהנמ ןופ גנוטייד
 ןגעװ ןעגנולייצרעד רדסכ רימ ןעניפעג
 תרעמ רעד ןיא הרש  ייב יװ ,הרובק

 ,םהרבא רעכַאנ ,(ג"כ תישארב) הלּפכמה

 ַא .רךדסכ יוזא ןוא לחר תרובק ,קחצי
 "עג טשינ זיא ןעמ זַא ,ןעוועג זיא הללק

 התיהו, ח"כ םירבד) הרובק וצ ןעמוק

 "נָא ןוא "םימשה ףוע לכל לכאמל ךתלבנ
 טרעװ א"כ םירבד ןיא ,(רעטרע ערעד

 -רַאפ זיא סָאװ רענייא וליפא זַא ,טגָאזעג

 רובק, ןעגנעה וצ  ןרָאװעג טלייטרוא
 'ו תלהק ןיא ."אוהה םויב ונרבקת
 ַא ןופ ףוס ןטכעלש סלא טכארטַאב טרעוו

 סָאד ."ול התיה אל הרובק םגו, שטנעמ

 -עג טנכערַאפ זיא לארשי רבק וצ ןעמוק

 ןלעװ רימ -- .סיורג רעייז סלַא ןרָאװ
 ייב .הרובק ןופ םיגהנמ יד ןבעג ָאד
 "ובק רעד טימ זַא ,טריפעגנייא זיא ןדיי

 הרבח עלעיצעּפס יד ךיז טקיטפעשאב הר

 הרבח;, טרָאװכוז םעד ןגעוו עז) אשודק

 טברַאטש רענייא יו דלַאב .("אשידק
 ןוא אשידק הרבח רעד ןופ ןעמ טמוק

 ןוא טעב ןופ ּפָארַא תמ םעד טמענ ןעמ

 ַא טימ טקעדַאב ,ריט רעד וצ סיפ
 קעװַא טלעטש ןעמ ןוא קעדוצ ןצרַאװש

 רעד זיא סע .סנּפָאקוצ טכיל עדנענערב
 "וצ רָאפ טמוק הרובק יד ביוא זַא ,גהנמ
 טכַאנ עצנַאג ַא ןשטנעמ ןציז ,סנגרָאמ
 ,םיליהת ןגָאז ןוא תמ ןופ רעמיצ ןיא
 ןופ גָאט ןבלעז ןיא הרובק יד ןכאמ לייט
 ןפיוא רעדָא ,סנגרָאמוצ טשרע לייט ,טיוט

 יצ ,עגארפ רעד ןגעװ ןוא ,גָאט ןטירד
 געט 8 הרובק רעד טימ ןטרַאװ געמ ןעמ
 -גדישרַאפ סגוניימ ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 תובושתו תולאש) םיקסוּפ ןשיװצ ןטייק
 טרעוװ הרובק רעד רַאפ .(?'רפוס םתח.,
 -או ךרוד תמ ןופ "הרהט,, יד טכַאמעג
 "כת תמ םעד ןָא ןעמ טוט רעכַאנ ,רעס

 672 הלבק

 ןכלעוו ןיא ,תילט םעד ךיוא ןַאמ ַא) ןיכיר

 םיתמ לייוו ,הציצ ַא לוסּפ טכַאמ ןעמ
 ןעײטשַאב סָאװ ,(תיציצ ןופ רוטּפ ןענעז
 טיינעג ,םישובלמ ענעטנווייל עסייוו ןופ
 -נָא ךיז ןגעלפ לייט) ךעטש עסיורג טימ

 -ָאט ידכ ,ןבעל םייב ןיכירכת יד ןטיירג

 יז ןלָאז םערָא ןברַאטש ייז ןלעװ רעמ

 -כת עדמערפ,, ֹוצ ןעמוקנָא ןפראד טשינ

 םעד קעװַא ןעמ טריפ רעכַאנ ;("ןיכיר

 ;?ןימלע תיב,, עז) ןימלע תיב ןפיוא תמ
 הטימ ַא ףיוא רָאפ טמוק ןריפקעווַא סָאד

 ףיוא קעװַא ןעמ טריפ טעטש עסיורג ןיא)

 םעד ןריפ'ס .(ליבָאמָאטױא רעדָא רופ ַא

 -ַאב,,) היול יד טסייה ןימלע תיב םוצ תמ
 םיבורק עטנָאנ יד טימ ןעייג'ס ,("ןטיילג
 לארשייץרא ןיא ;המודכו רעדניק ,יורפ)
 הוצמ יד ןוא ,טניירפ ןוא (טימ טינ יז ןעייג

 רעייז סלַא טנכערַאפ טרעװ תמה תיולה
 -ּפסה ןעמ טכַאמ םיתמ לייט רַאפ ,סיורג

 טיירגעגוצ זיא ןימלע תיב ןפיוא ;םיד

 רענעבארגעגסיוא ןַא ןרבק םעד ךרוד
 ןופ םורַא טגייל ןעמ ןכלעוו ןיא ,רבק

 ןיא רעטערב ,"םישרק, טימ ןטייז עלַא

 טגייל טרָאד ןוא (רענייטש לארשייץרא
 טישרַאפ ןעמ ןוא תמ םעד  ןײרַא ןעמ

 לָאמליײט ,רעדניק) םילבא יד .דרע טימ
 ןעמ ןעוו ,שידק טרָאד ןגָאז ?(רעדירב

 ןעמ טשאוו היל רעד ןופ קירוצ טייג

 ןעמ רעדייא ןסיורד ןיא טנעה יד ךיז
 יח, רעדנעל עז --- .זיוה ןיא ןיירַא טייג

 ןיא סעלרעּפ ןוא ,105 ןילרעב) "םלוע
 סעד טייקכילרעייפנעכייל יד, (שטייד

 ךיוא עז -- ,סמוטנעדייי ןעשילביבכַאנ
 ,"ןימלע תיבי ,"לבא, רעטרעווכוז
 "הבצמ, "אשידק הרבח,/ .,"דּפסה,
 ."שידק,

 רעד זיא "הלבק, טרָאװ סָאד הלֿבק
 ןוא ,עיצידארט ,"ןעמענרעביא, שטייט
 -שמ ןיא טצונַאב םרָאפ רעד ןיא טרעוו
 עדעי ןענעכיײצַאב ֹוצ ארמג ןוא הנ
 השמ,, 'א תובא) עיצידארט עזעיגילער
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 ןיא טנייה רעבָא ,("יניסמ הרות לבק
 יד ןענעכיײצַאב ֹוצ הלבק טימ ןעמונעגנָא

 ןוא ,ןדיי ייב קיטסימ ןופ ערעל עצנאג

 סע ןעמ טָאה רעבירעד זַא ,טקנעד ןעמ

 -רעירפ יד ןיא לייוו ,"הלבק,, ןפורעגנָא

 ערעל עקיזָאד יד ןעמ טָאה ןטייצ עקיד

 טָאה ןעמ ןוא ,"דוס,, סלַא טכארטַאב

 -רעביא, רָאנ ןבירשעגפיוא טשינ ריא
 סע .שיא יּפמ שיא ,ךעלדנימ "ןבעגעג

 סע ןעוװ ,ןגָאז וצ רעווש ךעלקריוו זיא
 -סימ ןופ ערעל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 קיטסימ ףירגַאב רעד לייוו ,ןדיי יד ייב קיט

 ןַארַאֿפ ןענעז סע .רָאלק ױזַא טשינ זיא
 סָאװ ,ןפירגַאב ליפ ,ך"נת ןיא ךעלטיּפַאק

 ,תווצמ עטושּפ ,הרות עטושּפ טשינ ןענעז |

 -סימ ןופ טיבעג ןיא ןיירַא ןעייג ייז רָאנ
 ןשיווצ גנואיצַאב רעזעירעטסימ ןופ ,קיט

 רערעכעה רעד ןוא טָאג ןוא שטנעמ
 שמוח ןיא םיקוספ יד .למיה ןופ טלעוו
 היהא ,,) ןעמענ סטָאג ןגעוו ,םיכאלמ ןגעוו

 תואובנ יד ,('ג תומש ןוא ,"היהא רשא
 םעד ןעזעג טָאה רע יװ 'ו היעשי ןֹופ

 ןופ תואובנ יד ,םיכאלמ יד ןוא למיה

 סטָאג ןעזעג טָאה רע יװ 'א לאקזהי

 ןוא לאינד ןופ תואובנ יד ןוא ,הבכרמ
 סָאװ ,ןכַאז סיוועג ןענעז ןעגנואעז ענייז

 טרעװ סלאפנעדעי .קיטסימ וצ ןרעהעג

 ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ןעמונעגנָא
 ןעועג רעכיז ןיוש ןענעז שדקמה תיב

 ייב סרעדנוזַאב ,ןדיי ייב סערעל עמייהעג
 -יא, עֹז) םייסיא יד ןופ עטקעס רעד
 סערעל עמייהעג עקיזָאד יד ןוא ,("םייס

 ןוא הרות יד ןשטייטעצסיוא טכוזעג ןבָאה
 -וס טיול רָאנ תושּפ טשינ תווצמ עריא

 ןבָאה ייז ןוא ,תונווכ ערעדנוזַאב ןוא תוד

 םיכאלמ ןגעװ סערעל ןטלַאהטנַא ךיוא
 -געמ ןוא טָאג ןופ תומש עקילייה יד ןוא
 עשיטסימ-שיּפָאזָאליפ עסיוועג ךיוא ךעל
 ןופ ןזעוו ןוא גנופאש רעד ןגעוו סערעל
 "על יד זַא ,ןָא טמענ ןעמ .טלעוו רעד
 השעמ, ןוא ?תישארב השעמ , סער
 רעד ןיא טנָאמרעד ןרעו סָאװ ,"הבכרמ

 4 + הלבק

 ןעיצַאב ךיז ןלָאז 'ב קרּפ הגיגח הנשמ
 ערעל רעזעירעטסימ רעקיזָאד רעד ףיוא
 םינורחא םיבותכ יד ןיא .םוטנדיי ןופ
 ןוא ?"םילבויה רפס ,"ךונח., רפס יוו)

 ןופ ןרוּפש ךיוא ןעמ טניפעג (ערעדנַא
 ,קיטסימ רעשידיי רעטלַא רעקיזָאד רעד

 ןפערט ארמג ןיא רעטרע ליפ ןיא ךיוא

 ןיא .סערעל רעשיטסימ ןופ ןרוּפש רימ
 ןופ) לבב ןיא םינואג יד ןופ טייצ רעד

 רימ ןפערט (טרעדנוהרָאי ןט11 ןזיב ןט7

 -ילער עשידיי עמייהעג ַא ךעלטייד ןיוש

 "אר רעכעלטנפע רעד ןבעל ,ערעל עזעיג
 .-סיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ ביוא) רעלַאנָאיצ
 טפערט ןעמ .ערעל רעזעיגילער (ןקירד

 רפס יו םירפס עכלעזַא ףיוא ןָא ןיוש

 ןוא ?תולכיחה,; תותכסמ יד .,?הריצי,

 ןפור רימ סָאװ ,סָאד רעבָא .ערעדנַא

 טשרע טקעלּפטנַא טרעוו ,הלבק ןָא טנייה

 -טנַא ןגָאז רימ .טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא
 יד ןופ גנוניימ רעד טיול לייוו ,"טקעלּפ

 טשרע הלבק יד זיא ,טסבלעז םילבוקמ

 רעד רַאפ ןרָאװעג "הלגתנ,, טלָאמעד

 טָאה טריטסיזקע רעבָא ,ךעלטנפע טלעוו

 ןטייצ עטסטלע רָאג יד טניז ןיוש יז

 םילבוקמ יד ןופ גנוניימ רעד טיול ןוא
 ,רהוז רעד ,הלבק ןופ רפס-טּפיוה רעד זיא

 יבר אנת םעד ךרוד ןרָאװעג רבחתנ

 (טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא) יאחוי ןב ןועמש
 -עג ןענעז םיארומַא ןוא םיאנת עלא ןוא
 ָאד רעבירעד ןלעװ רימ .םילבוקמ ןעוו

 ,הלבק רעד ןופ ערעל רעד ןגעוו ןבעג
 ןרָאװעג ?טקעדטנַא, זיא יז טניז ןופ
 -יפ-טפיוה ןוא םירפס-טּפיוה עריא ןוא

 ןענעז םילבוקמ עטשרע עקיזָאד יד .רער
 קחצי יבר ,איפעלובא םהרבא יבר ןעוועג
 ,דוד ןב םהרבא יבר ןופ ןוז) רוהנ יגס
 ןמחנ ןב השמ יבר ,(ןטייווצ םעד ד"באר
 ןיא עלַא ,םידימלת ערעייז ןוא (ן"במר)
 זיא סע  .עינַאּפש ןיא טרעדנוהרָאי ןט82
 -הלבק ַא ןעוועג ךיוא טייצ רענעי ןיא
 -ידיסח יד ןופ דנַאלשטיײיד ןיא גנוגעװַאב

 יבר יו ,(זנכשא ידיסח, עז זנכשא
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 "נָא ןוא חקר רזעלא יבר ,דיסחה הדוהי
 ןקרעמַאב וצ זיא טלָאמעד ןיוש .ערעד
 הלבק, ןיא הלבק ןופ גנולייטנייא יד

 -בק,ןוא ,(הלבק עשיטערָאעט) ?תינויע
 יד ,(הלבק עשיטקארּפ) "תישעמ הל

 טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה תינויע הלבק

 ןופ תוהמ ןגעוו ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט

 רעד ןופ ןזעװ םעד .,טייקכעלטעג רעד

 ןוא הרות רעד ןופ גנוקריוו יד ,טלעוו

 עשיטקארפ יד .טלעװ רעד ןיא תווצמ

 טימ רעמ טקיטפעשַאב ךיז טָאה הלבק
 גנוקריוו ,גנודנעוװנָא "רעשיטקארּפ,, רעד

 רעד ןיא תוחכ עכעלטעג עמייהעג ןופ

 םיסנ ןוייווַאב סָאד יו ,ןבעל ןוא טלעוו

 ןופ ףליה רעד טימ עבטה ךרדכ אלש

 עשיטערָאעט יד .המודכו תומש עקילייה

 ןיא רעמ טלקיװטנַא ןעוועג זיא הלבק

 ןיא תישעמ הלבק יד ןוא ,עינַאּפש

 תוטיש ענעדישרַאפ יד ןגעוו .דנַאלשטיײד

 -עגנָא ךיז ןבָאה תינויע הלבק רעד ןיא
 -פס ערענעלק עמינָאנא ןזייווַאב ןביוה

 ,םירפס עלַא יד ןופ ןיורק יד ןוא .םיר
 -נָא ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה ,רהז רפס רעד

 עינַאּפש ןיא טרעדנוהרָאי ןט14 ביוה

 רהז םעד ןגעוו) ןואיל יד השמ יבר ךרוד

 ןייז ןגעוו ןעגנוניימ ענעדישרַאפ יד ןוא
 -עד ןופ ."רהז; טרָאװכוז עז רבחמ

 רעמ ץלַא ךיז הלבק יד טָאה ןָא טלָאמ

 ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןיא טײרּפשרַאפ

 ליפ ךיוא טַאהעג טָאה הלבק יד םגה

 רעד ןופ הטיש-טּפיוה יד -- .רענגעק
 ןגָאז רימ) "תינויע הלבק, רעקיזָאד
 "עג ןענעז תמאב לייוו ,"הטיש-טּפיוה ,
 וצ טליצעג ןעוועג זיא (תוטיש ךס ַא ןעוו
 ןופ טָאה סָאװ ,עגארפ יד ןרעפטנערַאפ

 עלַא ןופ תוחמ יד טרעטאמעג ןָא דימת

 ,ךעלגעמ זיא יוזא יוז ,ךעלמענ ,רעקנעד
 זיא עכלעוו ,טייקכעלטעג רעד ןופ זַא
 -מוא זיא ןוא ,טייקיטסייג ַא ,תוינחור ַא
 רעזדנוא ןײטשטנַא ןענָאק לָאז ,ךעלדנע
 ,ןכאז עלעירעטאמ ןופ ,רמוח ןופ טלעוו
 ילַא ייר ַא ןיוש .ךעלדנע ןענעז עכלעוו

 66 הלבק

 -ָאטַאלּפ ָאעג יד) ןפָאזָאליפ עשיכירג עט

 ןרעלקרעד סָאד טוװאורּפעג ןבָאה (ןטסינ
 עלעירעטַאמ יד זַא ,גנונימ רעד טימ
 -יד ןענַאטשטנַא טינ זיא טלעוו עכעלדנע

 זַא ,רָאנ ,טייקכעלטעג רעד ןופ טקער

 -עירעטַאמ רעד ןוא ןכעלטעג םעד ןשיוצ
 -ןשיווצ עסיוועג ןעוועג ןענעז טלעוו רעל

 "פז הטיש ןייא טיול ,ןפוטש ,ןדנַאטשוצ

 יד ןופ "ןעיידיא, יד ןעוועג סָאד ןענ

 טיול ,טלעוו רעלעירעטַאמ רעד ןופ ןכַאז

 סָאד ,"סָאגָאל; רעד תוטיש ערעדנַא

 -יפ, טָארװכוז עז) ?טרָאװ עכעלטעג,

 -ונעגנָא טרעו הלבק רעד ןיא .("ןָאל

 ןיא,, ןופ ,טייקכעלטעג רעד ןופ זַא ,ןעמ
 ןענעז ,טייקכעלדנעמוא רעד ןופ ,"ףוס

 -עג-"לצאנ, ,טרינאמע .,,טלארטשעגסיוא
 ,סעיצאנאמע עכעלטעג ,"תוריפס,, ןרָאװ

 תוריפס עקיזָאד יד .ןעגנולארטשסיוא

 יד טימ טנכיײצַאב ןרעװ ןוא ,ןעצ ןענעז

 ,חרובג ,דסח ,הניב ,המכח ,רתכ,, ןעמענ

 ןגעו .?תוכלמ ,דוסי ,דוה ,חצנ ,תראפת

 ןבירשעג ליפ ןיא תוריפס טרָאװ םעד

 ,רָאלק טינ זיא טציא זיב ןוא ןרָאװעג

 רעמ ךָאנ ,זיא ןופרעד שטייט רעד סָאװ

 ןגעוו ןַארַאפ זיא ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ

 סָאד ןענעז יצ ,תוריפס יד ןופ ןזעוו םעד

 יד ,םיראת יד ,ןטפַאשנגיא עכעלטעג

 טייקכעלטעג רעד ןופ ןעגנונעכיײצַאב

 רעדָא ,טלעוו רעד ןיא גנוקריוו רעד טיול
 -כעה יד .סנזעוו ערעדנוזַאב ןענעז סָאד

 ןופ ןוא (ןיורק) "רתכ,, זיא הריפס עטס

 עטייוצ יד ןרָאװעג טרינַאמע זיא ריא

 רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,"המכח,, הריפס
 רעטנעצ רעד זיב יוזא ןוא ,עטירד יד
 עטסקירעדינ יד זיא עכלעוו ,"תוכלמ,
 ןענַאטשטנַא זיא ריא ןופ ןוא ,הריפס

 יד .טלעװ עכעלדנע עלעירעטַאמ יד

 רעד ןיא טרעוו "תוריפס יד ןופ טלעוו;
 "זוליצאה םלוע, רעד ןפורעגנָא הלבק
 ריא ןופ ;(גנולארטשסיוא ןופ טלעוו יד)
 יד ,האירבה םלוע רעד ןענַאטשנַא זיא
 רעבָא טָאה עכלעוו ,טלעװ ענעפַאשעג
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 םעד ןופ :;םרָאפ ןייק טַאהעג טשינכָאנ

 רעד ןענַאטשטנַא זיא האירבה םלוע
 ,טלעוו עטמערָאפעג יד ,"הריציה םלוע;

 םלוע רעד ןענַאטשטנַא זיא םעד ןופ ןוא

 -גדרָאעגניא עקיטציא רעזדנוא ,הישעה
 עלא יד ןופ עעדיא-טּפיוה יד .טלעוו עט

 הלבק רעד ןופ רעטרעוו ןוא ןענימרעט

 טלעװ רעזדנוא זַא ,םעד ןיא טײטשַאב

 רעד ץוחמ ןזיא סָאװ ,ךאז ַא טינ זיא
 ןופ לייט ַא זיא סָאד רָאנ ,טייקכעלטעג

 טעשעג סָאװ ץלַא ןוא ,טייקכעלטעג רעד

 טריטסיזקע סָאװ ץלַא ,טלעוו רעד ןיא

 ףָאו ,טייקכעלטעג רעד ןופ לייט ַא זיא

 -עז ןעגנוניישרעד ןוא ןכאז יד ןופ לייט

 הגרדמ רעכעלטעג רעקירעדינ ַא ןופ ןענ

 -עלטעג רערעכעה ַא ןופ ןענעז לייט ןוא

 -לוזער "רעשיטקארּפ,, רעד .הגרדמ רעכ

 רעד זַא ,זיא סערעל עקיזָאד יד ןופ טָאט

 רעד ןופ לייט ַא ךיוא זיא סָאװ ,שטנעמ

 ןיא ןייז קבדתמ ךיז ןַאק ,טייקכעלטעג

 וצרעד ןגעוו יד ןוא טייקכעלטעג רעד

 הרות ןופ ,השודק ןופ ןבעל ַא ךרוד ןענעז

 -ןיירא ,עיצַאלּפמעטנָאק ךרוד ,תווצמ ןוא
 יד רַאפ .טייקכעלטעג רעד ןיא ןטכארט

 ןופ ןעמרָאפ ןוא תוגרדמ ענעדישרַאפ
 -ףיו עכעלטעג יד ןוא טייקכעלטעג רעד

 טלעוו רעלעירעטַאמ רעזדנוא ןיא ןעגנוק
 שיאעמַארַא ןיא ןפַאשעג הלבק יד טָאה
 רכז) ?אבקונו ארכוד יװ ,ןענימרעט ליפ
 "גוקריוו עוויסַאּפ ןוא עוויטקַא ,הבקנ ןוא
 (ןרוּפש עכעלטעג ,ןעקנופ) תוצוצינ ,(ןעג
 ןט16 םעד זיב -- .רעטייוו ױזַא ןוא

 רעמ ןעוועג הלבק יד זיא טרעדנוהרָאי
 ןט16 ןיא :עשיפָאזָאליפ-שיטערָאעט ַא

 רעד) אירול קחצי יבר טָאה טרעדנוהרָאי
 ןופ הבישי ַא תפצ ןיא ןפאשעג (י"רא

 טנרעלעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,םילבוקמ
 יבר טימ סרעדנוזאב) םידימלת ענייז טימ
 ,הלבק ןיא הטיש עיינ ַא (לַאטיװ םייח
 -עגלַא יד זיא הטיש רעקיזָאד רעד טיול
 -טעג רעד ןגעוו הלבק ןופ עיידיא עניימ
 טרעטיירברַאפ טלעו רעד ןיא טייקכעל

 הלבק

 ןוא ,ןצנעטסיזקע עקידרעירפ ןופ
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 -עגרעטנוא רעמ ןיא סע ןוא ןרָאװעג

 ,"םוצמצ,, ןופ הטיש יד ןרָאװעג ןכַארטש

 ןעוװעג זיא עכלעוו ,טייקכעלטעג יד זַא

 ףעועג םצמצמ ךיז טָאה ,ךעלדנעמוא

 ןענַאטשטנָא ןיא סע ןוא ,טצענערגַאב
 יד ,תוריפס רשע) תולשלתשה ליפ ךרוד

 ,הריצי .,האיוב ,תוליצא .,תומלוע 4
 יד רעכלעוו ןיא ,טלעװ רעזדנוא (הישע

 .טעג ןופ ןרוּפש יד ,תוצוצינ עכעלטעג

 -דמ עקירעדינ וצ ּפָארַא ןלַאפ ,טייקכעל

 רעטסקירעדינ רָאג רעד וצ זיב תוגר
 -פיוא יד זיא סע ןוא ,האמוט ןופ הנגרדמ

 "ןביוהוצפיא, דיי ןדעי ןופ עכַאג

 רעייז וצ תוצוצינ עקיזָאד יִד (האלעה)

 טרעװ עקיזָאד סָאד .השודק רעכעלטעג

 תונוכ טימ .תוליפת ךרוד טכיירגרעד

 רעטרעוו יד ןופ ןייז ףױצמ) םידוחי ןוא

 עכעלטעג תוליפת יד ןופ תויתוא ןוא
 םיפוגיס ןוא ןטסַאפ ךרוד ,(תומש

 הטיש ןייז ןיא טָאה י"רא רעד ,המודכו

 יד ןייז ןקתמ סָאד טנָאטַאב סרעדנוזַאב

 "ית,, טרָאװכוז עז) תומשנ עכעלשטנעמ

 םילוגלג ךעלטנגייא ןענעז עכלעוו ,("ןוק

 לייוו
 יז ןענעז ןרָאװעג םגפנ רעירפ ןענעז יז

 לָאז ןעמ ,טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעגּפָארַא
 זיא י"רא ןופ הלבק יד ,ןייז ןקתמ ייז

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טייצ רעד טימ
 ןופ -- .תישעמ הלבק רעקידנעטשלופ ַא

 / "גדיי ןיא ןענַאטשנַא ןענעז הלכק רעד
 עטנַאקַאב יד .ןעגנוגעוַאב ייד ַא םוט

 המלש יבר ןופ ןעגנוגעווַאב עשיחישמ

 בקעי ןופ רעטעּפש ןוא יבצ יתבש ,וכלומ
 תודיסח ןופ ןוא טייז ןייא ןופ קנארפ
 עשידיי ייר ַא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -ערטסױרַא יד קידנעעז ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 ןוא רעגנעהנָא יבצ יתבש יד ןופ ןעגנוט
 "רַאפ ןבָאה ,קנארפ בקעי ןופ סרעדנוזַאב
 עגנוי וצ הלבק ןענרעל סָאד ןסָאּב
 רעד זיב ןענעז לארשייץרא ןיא .ןשטנעמ
 "ורי ןיא) תובישי ןעוועג טייצ רעטצעל
 טָאה ןעמ עכלעװ ןיא (תפצ ןֹוא םילש |
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 רעביא -- .הלבק ןיא םירועיש טנרעלעג

 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז הלבק רעד
 -ַאב עלעטבוס ןייז וצ ריבסמ םירפס

 -רעד ערעלוּפָאּפ יד ;הטיש רעד ןופ ןפירג

 יבר ןיא ןַארַאפ ןענעז וצרעד ןעגנורעלק

 ןוא "לבוקמו רקוח,, סוטַאצול םייח השמ

 -ךיא ףסוי יבר ןוא "המכח יחתּפ חלק.

 ענרעדָאמ יד ןופ !"םינומא רמוש , סאג
 עטכישעג ריא ןוא הלבק רעביא קרעוו

 ןבירשעג) "הלבק,, קנַארפ קיטכיוו ןענעז

 ןיא ךיוא טצעזרעביא ,שיזיוצנארפ ןיא

 תודלות,, אנהכ ,(שיאערבעה ןוא שילגנע

 תעד, ןיא דלעפנרעב ,"םילבוקמה

 הלבק ןופ עיפארגָאילביב ַא .,("'םיהלא

 הלבק ןופ רָאסעּפָארּפ ןופ ןענישרעד זיא

 -ינוא רעשיאערבעה רעמילשורי רעד ןיא

 -ארגאילביב, ,םולש ןושרג ,טעטיסרעוו

 יד ךױא עז -- ."אקיטסילַאבַאק איפ

 םירפס יד ןופ רעטרעווכוז ענעדישרַאפ
 -עדנַא ןוא "הריצי, ,"רהז.,) הלבק ןופ

 "בא ,איפעלובא,,) ןטייקכעלנעזרעּפ ,(ער
 ,"השמ ,ןואיליד,, ,"קחצי ,אירול, ,"םהר

 (ערעדנַא ןוא "יאחוי ןב ןועמש.

 ,"תבש, עז תבש תלבק

 ."הרובק , עז לארׂשי רבק ,רבק

 ,שדק השודק ,םישודק ,שודק
 ?קילייה, שטייט ,טרָאװ שיאערבעה

 -ילער עשידיי יד ןיא ,טייקילייה השודק

 ,"טייקילייה טמענרַאפ ןפירגַאב עזעיג
 עטסכעה ןוא עטסנבַאהרעד סָאד ,השודק
 וצ טָאג טגָאז ט"י שמוח ןיא .טרָא
 'ה ינא שודק יכ ויהת םישודק , ןדיי יד

 לייוו ,קילייה ןייז טלָאז ריא ,"םכיהלא
 זיא טָאג .קילײה ןיב טָאג רעייא ךיא

 רעד זיא ןופרעד ,טייקילייה ןופ רוקמ רעד

 אשדוק, "אוה ךורב שודקה ,, קורדסיוא
 ןקילייה ןופ ףירגַאב ןיא --- ."אוה ךורב

 -ּפָא סָאד ןיירַא טייג ןשטנעמ ןופ ךיז
 "מוא ןופ ,ןכַאז עגניירמוא ןופ ךיז ןדייש
 'כ תומבי ארמג יד ןוא ,ןקנַאדעג ענייר

 080 שעודק---תבוש תלבק

 ןליפַא טסייה "ךיז ןקיליײה , זַא ,טגָאז

 ןטיול סָאװ ,ןכַאז עסיוועג ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 ךמצע שדק/) ןָאט ָאי ייז ןעמ געמ ןיד
 יבר ןופ אתיירב רעד ןיא .("'ךל רתומב
 ףוס תוינשמ לייט ןיא) ריאי ןב סחניּפ

 זַא ,טגָאזעג טרעוו ('כ הרז הדובע ,הטוס
 "ודק ןגעוו ,שדוקה חור וצ טריפ השודק

 ןזעװ םעד ןוא וצרעד ןגעוו יד ןוא הש
 ךס ַא ןרָאװעג ןבירשעג זיא השודק ןופ

 ןוא רסומ ירפס עשיפָאזָאליפ יד ןיא
 ,המכח תישאר ,תובבלה תובוח יו ,הלבק
 ןוא "השודק ירעש , סלאטיוו םייח יבר

 רעטרע ןוא ןכַאז עסיוועג -- .ערעדנַא
 טנכייצַאב ןענעז ןשטנעמ ןוא תווצמ ןוא
 קלָאפ עשידיי סָאד .קיליײה סלַא ןרָאװעג

 "רע ערעדנַא ןוא .ט"י תומש ןיא טרעוו

 "קלָאפ קילײה,, ןפורעגנָא שמוח ןוא רעט

 ןיא טרעו איבנה עשילא ;("שודק יוג;)

 םיהלא שיא , ןפורעגנָא 'ד 'ב םיכלמ

 "יה א ןאמ רעכעלטעג) "אוה שודק
 הדוהי יבר טרעוו ארמג רעד ןיא ;(רעקיל

 "נָא ,הנשמ רעד ןופ רדסמ רעד ,אישנה

 (ח"יק תבש) "שודקה ונבר, ןפורעג

  הנשמ יד ןוא ,קילייה טסייה לארשי-ץרא
 ,ןטייקילייה 10 סיוא טנכער ('א םילכ)

 -ץרא ;רעטייוצ רעד ןופ רעכעה ענייא

 -רַאפ ,תיבה רה רעד ,םילשורי ,לארשי
 ןוא ,שדקמה תיב ןופ רעטרע ענעדיש
 לניה ןיא ;לכיה רעד זיא רעטסקיליײה סלַא

 טרָא עטסקיליה רָאג סָאד ןעוועג זיא
 "עג ןבָאה תונברק .םישדקה שדק רעד

 רדס רעצנַאג רעד ןוא ,"םישדק,, ןסייה
 ןופ םינינע יד טלדנַאהַאב סָאװ ,תוינשמ

 טרעו תבש ."םישדק,, טסייה תונברק
 יד ןיא ןוא ,"קילייה,, סלַא טכַארטַאב
 -עג טרעװ (כ תומש) תורבדה תרשע
 ןוא "ושדקל תבשה םוי תא רוכז,, טגָאז
 ,"והשדקיו תבשה םוי תא 'ה ךרב ןכ לע;
 ."שודק ןכַאמ,, סָאד טמַאטש ןופרעד ןוא
 קורדסיא רעד ןַארַאפ זיא שידיי ןיא
 "שודק;, ןעמָאנ ןטימ -- ."שדוק תבש.
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 ןדיי טנכײצַאב ןעמ טָאה "םישודק ,, ןוא

 שודק, ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו

 "עג ךיז ןבָאה ייז ,טסייה סָאד ,"םשה

 רבוע טלָאװעג טשינ ןוא ןטיוט טזָאל
 רעד .עיגילער רעשידיי רעד ףיוא ןייז

 ןיא ךיז טניפעג "םשה שודיק,, קורדסיוא

 -נַא ןוא ד"ע ןירדהנס) לָאמ ליפ דומלת
 סלַא טכַארטַאב סָאד טָאה ןעמ .(ערעד

 "שידיי ןופ קורדסיוא ןטסנעכַאהרעד םעד

 יז טָאה ןעמ ןעוו ,םישודק לייט .טייק
 ,ונילע ןעגנוזעג ןבָאה ,טיוט םוצ טריפעג

 שודיק תוצמ לע, הכרב ַא טכַאמעג ןוא
 "ודק עקיזָאד יד ןופ קנעדנָא םוצ ,"םשה

 -חרה בא הליפת יד טגָאזעג טרעוװ םיש

 -שטייד ןיא תוליהק לייט ןיא ןוא ,םימ
 ןעועג ןענעז רעטלַאלטימ ןיא דנַאל

 ןענעז סע עכלעוו ןיא "רעכיב-ראמעמ,
 "ודק ןופ ןעמענ יד עטנכייצרַאפ ןעוועג

 ןעמ טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא .םיש

 זיא רעכלעוו ,דיי ןדעי שודק ןפורעגנָא

 טשינ וליפא רעדרעמ ךרוד ןעמוקעגמוא

 ןפור םידיסח .טייקשידיי ןייז בילוצ
 דוסי ַא טָאה סָאװ ,םישודק םייבר ערעייז

 ןופ קורדסיוא עטכארבעג-ןביוא יד ןיא
 רעד ןיא ןוא איבנה עשילא ןגעוו ך"נת

 ,אישנה הדוהי יבר ןגעוו ארמג

 :נעלַאק , ,"שדח, עז שרוחה שודק
 ןרעװ שדוחה שודק ןעמָאנ ןטימ ;"רַאד

 -נָא "הרות הנשמ,, רפס ןיא ם"במר ןיא
 "וצטסעפ ןעגנונעכערסיוא יד ןפורעג
 .רעדנעלַאק ןשידיי םעד ןלעטש

 לולח, רעטרעווכוז עז םשה שודק
 ,שודיק,, ןוא "רובעי לאו גרהי, ,"םשה

 ."םישודק

 ."הנבל, עז הנבל שודק

 ."תבש. עז שודק

 "יוה,, יד טנװַאד ןזח רעד ןעוו השודק
 רעד רַאפ וצ טמוק ןוא "הרשע הנומש עכ

 82 השודק---שדוחה שודק

 טגָאז ,"שודקה לאה,, ןופ הכרב רעטירד

 יד ;השודק ןזח ןטימ ןעמַאזוצ להק רעד

 -רעוו:סגנוריפנייא ןופ טײטשַאב השודק
 -רעד ןוא ,"םלועב ךמש תא שדקנ, רעט

 / ,שודק, ך"נת ןופ םיקוסּפ יד ןעמוק ךָאנ
 'ה דובכ ךורב., ,('ו היעשי) ?שודק ,שודק
 'ה ךולמי, ןוא ('ג לאקזחי) ?ומוקממ

 "ודק רעד ןיא .,(ו"מק םילהת) "םלועל

 יד ךיוא ןבעגעגוצ ןרעוו ףסומ ןופ הש
 ןוא ('ו םירבד) "לארשי עמש , םיקוסּפ

 ײב .,("ט רבדמב) ?םכיהלא 'ה ינא,

 "וצרעטנוא גהנמ רעד זיא ?שודק,, ןגָאז

 השודק ןגָאז וצ גהנמ רעד .ןעגנירּפש

 ןוש טרעוװ ןוא ,רעטלַא ןַא רעייז זיא

 "א קרּפ תוכרב אתפסות ןיא טנָאמרעד

 ןיא ;הדוהי יבר אנת ןופ ןעמָאנ ןיא 'ט
 עכעלטע טנַאמרעד רע טרעוו ארמג רעד

 ןב עשוהי יבר ארומא םעד ךרוד) לָאמ
 תוכרב ימלשורי ןובא 'ר ,א"כ תוכרב ,יול

 "גע ןַארַאפ ןענעז סע .(ערעדנַא ןוא 'ה

 ךיוא ןוא ביױהנָא ןופ חסונ ןיא ןעגנורעד

 חסונ רעד .השודק רעד ןופ טימ רעד ןיא

 ןיא טצונַאב טנייה טרעוו סָאװ ,זנכשא
 ייב ןביוהוצנָא זיא ,"םידגנתמ,, ןופ ןלוש

 ףסומ ןיא ןוא "שדקנ;, טימ תירחש
 ,דרפס הסונ ןיא ;!ךשידקנו ךצירענ;

 ,םידיסח ייב טנייה ןעמונעגנָא זיא סָאװ
 ייב ןוא "ךשידקנ, תירחש ייב ןעמ טגָאז

 חסונ-רתכ רעקיזָאד רעד) ?רתכ,, ףסומ
 םרמע בר ןופ רודס ןיא טכארבעג טרעוו
 ןגעלפ תואחסונ עקיזָאד יד ןגעוו .(ןואג
 ןשיוצ תקולחמ עקרַאטש ןעמוקרָאפ

 ןופרעד ןוא .םידגנתמ ןֹוא םידיסח

 לוש רעסָאװ ןיא,, טרָאװ סָאד טמַאטש

 ןיא ."ןעמ טגָאז השודק ַאזַא טמוק ןעמ
 -עגנָא טרעװ (ט"מ הטוס) ארמג רעד
 -ודיק,, ךיוא ?לאוג ןויצל אבו, רעד ןפור

 ןפורעג ךיוא טָאה ןעמ ןוא ,"ארדיסד אש
 רַאפ "שודק ,שודק ,שודק, ןגָאז סָאד
 השודק/ ןענעװאד ןיא עמש תאירק
 תודלות, ןגיובלע עז -- .'בשוימד
 ,"תלפתה
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 ןוא יורפ ַא ןייז שדקמ סָאד ןיׂשודק
 ."הנותח,, עז ---"יל תשדוקמ תא ירה,, ןגָאז

 תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ ןישודק
 -שמ םיקרּפ 4 ,םישנ רדס ןיא ארמג ןוא
 "ןרי ארמג ,(םיקרּפ 8 אתפסות) תוינ
 ןגארפ יד טלדנַאהַאב ;ילבב ןוא ימלש
 ,יורפ ַא ןייז שדקמ ןופ

 -עגנָא טרעוו שידק ןעמָאנ ןטימ שידק
 הימש שדקתיו לדגתי; הליפת יד ןפור

 -עג ןוא טסירגעג ןרעוו לָאז,) "הבר

 סָאד ,'ןעמָאנ רעסיורג רעד טקיליײיה

 ןבירשעג זיא עכלעוו ,(טָאג ןופ טסייה

 ןופ רקיע רעד .שיאעמַארַא ןיא סנטסיימ

 ךרבמ אבר הימש אהי, רעד זיא שידק

 "יא זיא סָאװ ,"אימלע ימלעלו םלעל
 ןופ גנוצעזרעביא עשיאעמַארַא יד ךעלטנג

 ךרובמ 'ה םש יהי,, ג"יק םילהת ןיא קוסּפ
 הטוס) ארמג רעד ןיא ,"םלוע דעו התעמ

 הימש אהי, ןפורעגנָא סע טרעוװ (ט"מ

 טרעװ שידק זַא ,זיא גהנמ רעד .,"אבר
 -ַאפ ןענעז סע ןעוו ,רוביצב רָאנ טגָאזעג

 טלייטעגנייא זיא סע ןוא ,ןדיי 10 ןאר

 ןופ םלש שידק (1 :םישידק עכעלטע ןיא

 ,(שידק רעצנאג) ןענעוואד ןטימ ןיא ןזח

 רעד ןיא ןבעגעגוצ טרעוו סע ןכלעוו וצ

 ןופ ?שידק יצח,, (2 ץלבקתת,, רעד טימ

 -לעב ןרימאד,, זיב ,(שידק רעבלַאה) ןזח

 רעד ,"םותי שידק,, (8 ;?ןמא ורמאו אמ
 עטשרע יד ןיא טגָאז םותי ַא סָאװ שידק
 -ָאפ ןייז ןופ טיוט םעד טניז םישדח 1

 ערעדנַא לָאמליײט ךיוא ןוא רעטומ ,רעט
 טשינ ןבָאה יײז ביוא ,םיבורק עטנעָאנ
 ןיא ךיוא ןוא ,רעדניק ןייק טזָאלעגרעביא
 ?טיײצרָאיי צז) גָאט-?טייצרָאיי םעד
 -רד שידק, (4 :רעטָאמ ןוא רעטָאפ ןופ
 עסיוועג ךָאנ טגָאז םותי רעד סָאװ ,"ןנב
 -ַאפ ןענעז סע ואוו ,ןענעװַאד ןיא ןלעטש
 ךָאנ רעדָא ,ארמג רעד ןופ הדגא ןאר
 םוצ :שרדמ ,ארמג .תוינשמ ןענרעל
 לע, רעד ןבעגעגוצ טרעו שידק ןקיזָאד

 684 שידק--ןץישודק

 ןַארַאפ ןענעז סע ."ןנבר לעו לארשי

 זיא םותי רעכלעוו ,םיגהנמ ענעדישרַאפ

 סע ביוא שידק ןגָאז וצ טגיטכערַאב רעמ

 ןעמ .לוש ןיא םימותי עכעלטע ָאד ןענעז

 םישלש ,העבש ןיא םימותי ןייא טלייט

 רעטומ ,רעטָאפ טניז געט 20 יד ןיא)
 -רָא םעד ;'טיײצרָאי, (ןברָאטשעג זיא
 ןילַא ןגָאז וצ ךעלנייוועג ןעמ טיג טייצ

 ןעמָאנ םעד -- .ונילע ךָאנ שידק םעד

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רימ ןעניפעג שידק

 -כסמ ןבלעז ןיא ;'י קרּפ םירפוס אתכסמ

 םעד ךיוא רימ ןעניפעג ט"י םירפוס את
 סע רעבָא ,םילבא רַאפ שידק ןופ גהנמ

 רעד זא .ןזיוועגנָא טשינ טרָאד טרעוו

 -ימ רעד טול .שידק םעד טגָאז םותי

 רעד לָאז רעקירָאטסיה לייט ןופ גנונ

 ןבָאה ,שידק ןגָאז ןלָאז םימותי זַא ,גהנמ
 "שטייד ןיא טשרע ןרָאװעג טריפעגנייא
 ןדיי ףיוא תוטיחש עסיורג יד תעב דנַאל

 יבר .טרעדנוהרָאי ןט12 ןוא ןט11 ןיא

 ןיא (טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא) אניוו קחצי
 סָאד גהנמ רעד זַא ,טגנערב "עורז רוא;

 טשינ זיא ,שידק ןגָאז ןלָאז םימותי רָאנ

 ןוא ,ךיירקנארפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 ,טלא רָאג זיא גהנמ רעד זַא ,טלַאה רע
 עטלא יד ןופ השעמ יד טגנערב רע ןוא

 אביקע יבר אנת רעד זַא ,םירוּפס-הדגא
 רעייז ַא ןגָארט שטנעמ ַא ןפָארטעג טָאה
 םיא טָאה שטנעמ רעד ןוא ,אשמ ערעווש
 טמוק רע ןוא תמ ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג

 טָאה רע זא ןוא ףָארטש עסיורג ַא ּפָא

 ביוא ןוא ,לגניא ןיילק ַא טזָאלעגרעביא
 ,רע טעװ שידק ןגָאז טעװ לגניא סָאד

 :ףָארטש רעד ןופ ןרעוו לוצינ ,תמ רעד
 לגניא סָאד טכוזעגפיוא טָאה אביקע יבר

 ןוא ,שידק ןגָאז וצ טנרעלעג םיא ןוא
 יבר וצ ןעמוקעג ךָאנרעד זיא תמ רעד

 זַא ,טגָאעג םיא ןוא םולח ןיא אביקע
 ןרָאװעג לוצינ שידק םעד ךרוד זיא רע

 שידק ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא סיורק
 טגנערב (ש"ת קרָאי-וינ ,"ןורצב,;; ןיא)
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 ןקיזָאד םעד ןופ תואחסונ ענעדישרַאפ

 "לייט ןעמ טגעלפ שידק םוצ .הדגא רוּפס

 ןמית ןיא ןוא ,רעטרעװ ןבעגוצ לָאמ

 ןעמ טָאה ,ם"במר ןופ טייצ רעד ןיא

 ייחבו;/ ןבענעגוצ

 "רעייפ לייט ןופ שידק םוצ --- ."ןומימ

 ערעדנוזַאב ןַארַאפ ןענעז תוליפת עכעל

 ,הנשה שאר ףסומ רַאפ שידק) סעידָאלעמ

 רַאפ ,הליענ רַאפ ' ,לט ,םשג ,דוּפכ-םוי

 "ייא ןגעוו טרעוו שידיי ןיא --- .(תוחילס

 רעד ןריובעג טרעוװו סע ןעמעוו ייב םענ

 ןריובעג טָאה רע ,טגָאזעג ןוז רעטשרע

 יָאּפאר עז ?שידק, ןגעוו -- .שידק ַא

 ,("תוכרב/, טרָאװכוז) "ןילמ ךרע; טרָאּפ

 ,סיױרק ,"הלפתה תודלות, ,ןגיובלע

 ..(ש"ת קרָאי-וינ ,"ןורצב,,) ?שידק,

 .קלָאפ-רעניאודעב ַא ןופ ןעמָאנ רדק

 ןופ טײצ רעד ןיא טבעלעג טָאה סָאװ

 רבדמ ןשיבַארַא ןופ טנגנעג רעד ןיא ך"נת

 ןבָאה רעניאודעב סלַא ;לארשייץרא ןבעל

 עצרַאװש יד ןיא טניואוועג םירדק יד

 ןוא ,לעפ-ןסּפעש ןופ טכַאמעג ,ןטלעצעג

 'א םירישה ריש ןיא ןַארַאפ זיא ןופרעד

 יַאב סלַא "רדק ילהאכ, קורדסיוא רעד

 שמוח ןיא .טייקצראוש ןופ גנונעכייצ

 סלַא ןבעגעגנָא רדק טרעוװו ח"כ תישארב

 ןיא ;לאעמשי ןופ ןוז יד ןופ רענייא

 -עגנָא ןעמ טָאה רעטלַאלטימ ןרעטעּפש

 יברד בובס) "רדק, ןרעטָאט יד ןפור

 ןוא רעואנאה ןופ הלוצמ ןוי ,היחתּפ

 / שרעדנַא

 ."שדקמה תיב. עז םיׂשדקה שדק

 ,תוינשמ רדס ןט5 ןופ ןעמָאנ םיׂשדק

 ,תוחנמ ,םיחבז :תותכסמ 11 טלַאהטנַא

 ,תותירכ ,הרומת ,ןיכרע ,תורוכב ,ןילוח

 -פסות טָאה ;תודמ ,םינק ,דימת ,הליעמ

 ;תודמ ןוא םינק ,דימת ףיוא ץוחַא את

 :תודמ ןוא םינק ףיוא ץוחא ילבב אדמג

 סנטצעל טָאה ןעמ ;ָאטשינ זיא ימלשורי

 הליהק ,להק ---רדק

  ןב השמ  אנברד
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 ענענופעג טשרמולכ ַא

 ַא זיא סָאד רעבָא ,םישדק ףיוא ימלשורי

 סע זַא ,רָאנ טסייו ןעמ ;טאקיפיטלַאפ

 ,םישדק ףיוא ימלשורי ַא ןעוועג זיא

 ,(םינושאר לייט ךרוד טכארבעג טרעוו)

 ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא רע רָאנ

 ןגארפ סנטסיימ טלדנַאהַאב ןרעוו םישדק

 ,שדקמה תיב ןופ ןטייקילייה ,תונברק ןגעוו

 ַא טכעלטנפערַאפ

 -ערבעה ןופ שטייט רעד הליהק ,להק
 זיא ןופרעד ,!ןעלמאז ,, זיא "להק,, ןשיא

 ןופ גנולמַאז עצנַאג יד ,לארשי ללכ רעד

 להק, ך"נת ןיא ןרָאװעג ןפורעג ןדיי

 תלהק; ,ב"י תומש) "לארשי תדע

 -לטימ ןיא רעטעּפש זיא ןופרעד ;?בקעי

 ןופ ןעמָאנ רעד טייצ רעיינ ןוא רעטלַא

 רעדעי ןיא ןדיי ןופ עיצאזינַאגרָא רעד

 "ימ ןיא ."הליהק, ןוא "להק ,, טָאטש

 טייצ רעיינ רעד ןיא ךיוא ןוא רעטלַאלט

 טָאה טרעדנוהרָאי ןט18 םעד ךדעל זיב

 טכער עטיירב טַאהעג הליהק עשידיי יד

 הליהק יד .רעדילגטימ עריא עלא רעביא

 -רעייטשרָאפ עלעיציפָא יד ןעוועג זיא

 "יגער יד וצ גוצַאב ןיא ןדיי ןופ טפַאש

 "עג ךיוא טפָא טָאה הליהק יד ;ןעגנור

 יד ןעלמאזוצפיונוצ עבַאגפױא יד טַאה

 רעד רַאפ רעדילגטימ עריא ןופ ןרעייטש

 "עג ךיוא יז טָאה ךרודַאד ןוא ,גנוריגער

 -ַאפ ןוא ןעמיטשַאב וצ טכער סָאד טַאה

 ןדעי ףיוא ןרעייטש יד ןגיילוצרעדנַאנ

 טַאהעג ךיוא טָאה הליהק יד ,דילגטימ

 "יצרעד ןוא עזעיגילער יד רָאפ ןגרָאז וצ

 ץנַאג) ןדיי-טָאטש יד ןופ םינינע עשירע

 "רעד ערענעלק עשידיי יד ןופ ךיוא טפָא

 יװ ,טנגעגמוא רעד ןיא םיבושירעפ

 ןוא ןעיובפיוא ,ןייד א ,בר ַא ןעמענפיוא

 ַא ,שרדמ תיב ַא ,טחוש ַא ןטלאהפיוא

 "נייא ,שמש ַא ףזח ַא ןעמענפיוא ,הוקמ

 "ידק הרבח ַא ןוא ןימלע תיב ַא ןענדרָא

 "לת ַא ןטלַאהפיוא ןוא ןענעדרָאנײא ,אש

 "וח רוקב) ןטלַאטשנַא"הקדצ ,הרותידומ
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 "ודכו הלכ תסנכה ,םידסח-תולימג ,םיל
 תורשכ רעד ףיוא ןבעג גנוטכא ;(המ

 ךיוא ןגעלפ תוליהק לייט ,ןטלַאטשטנַא
 -פיוא רעזעיגילער רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא

 ןפָארטשאב ןגעלפ ןוא ,ןדיי יד ןופ גנוריפ

 -נײרַא ךרוד) תורבע ףיוא ןייז רבוע רַאפ

 ןיא ןסילשנייא רעדָא ,םרח ןיא ןגייל
 ןוא ןט15 ןיא עינַאּפש ןיא ןוא ,"ענוק,

 -.טיױט טימ וליפא טרעדנוהרָאא ןט4

 הליהק רעד ןופ רעריפ יד .(ףָארטש

 ,"םיבוט, ,"להקה ישאר, ןעמָאנ ןטימ
 טגעלפ ןלוּפ ןיא) ?םיסנרּפ,, ,"םיפולא,,

 -רעד ןגעלפ ("סערָאזָאד , ןפור ייז ןעמ
 -ילעב יד ךרוד רָאי סעדעי ןרעוו טלייוו
 ןגעלפ סנטסיימ ;טָאטש רעד ןופ םיתב

 חסּפ דעומה לוח ןיא ןעמוקרָאפ ןלַאװ יד

 לײט ןיא .תוכוס דעומה לוח רעדָא

 שדוח ןדעי ףיוא ןלייוו ןעמ טגעלפ טעטש
 סנרּפ,, ןפורעג ייז טָאה ןעמ ןוא ,םיסנרּפ

 עלַא ןגעלפ רעדנעל לייט ןיא .,"שדוח

 ןיא טקיניירַאפ ןייז דנַאל ןופ תוליהק

 טמירַאב :עיצאזינַאגרָא רעלארטנעצ ןייא
 עלארטנעצ עקיזָאד יד ןעוועג ןענעז

 עטיל ןוא ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא-סדנַאל
 עז ?תוצרא עברא דעו. ןעמָאנ ןטימ
 יָאד יד .'תוצרא עברא דעו, טרָאװכוז

 -ארטנעצ רעד טימ ןעמַאזוצ תוליהק עקיז

 שיטקַאפ ןעוועג ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעל

 גנוטלַאװרַאפטסבלעז עשימָאנָאטױא יד

 יד .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןדיי ןופ

 יד ךרוד ןרעו טריפעג ןגעלפ תוליהק

 ראטערקעס ַא טימ ןעמאזוצ להקה ישאר
 ןסולשַאב עקיטכיוו ןוא ,(הליהקה רפוס)
 ןיא ןרעוו ןבירשרַאפ טגעלפ (תונקת)

 ןופ ןעגנוציז יד .ךוב-הלהק ןיא ,סקניפ
 -וקרָאפ ןגעלפ גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד
 -עג טגעלפ סָאװ ,"לביטש-להק ,, ןיא ןעמ
 ןיא ,שרדמה תיב ןבעל ןייז ךעלנייוו
 "אב ַא ןייז ךיוא טגעלפ תוליהק ערעסערג
 טגעלפ רעכלעוו ,"שמש-להק,, רערעדנוז
 ןסולשאב יד ןריפסיוא ףיוא ןבעג גנוטכַא
 טייצ רעטצעל רעד ןיא .הליהק רעד ןופ

 688 תלהק

 טפַאשעגּפָא רעדנעל לייט ןטסערג ןיא זיא
 (ןוומ סָאד) עשירָאטַאגילבָא סָאד ןרָאװעג

 תוליהק יד ןוא ,הליהק רעד וצ ןרעהעג

 ,עגיליוויירפ רָאנ ןענעז ןריטסיזקע סָאװ

 ,וליהק רעד וצ טרעהעג ליוו סע רעוו ןוא
 "עז רעדנעל ערעדנַא לייט ןוא ןליוּפ ןיא

 ןעוועג 1989 המחלמ רעד זיב ךָאנ ןענ

 טכער יד רעבָא ,תוליהק עשירָאטַאגילבָא
 -ַאב רעייז ןעוועג ןענעז תוליהק יד ןופ

 םעד ןופ עטכישעג יד -- .טצענערג
 זיא עיצאזינַאגרָא-תוליהק םעטסיס ןצנַאג
 "ידי רעד יװ טלַא ױזַא ,עטלַא רעייז א
 ןטשרע ןופ טיצ רעד ןופ תולג רעש

 ןענעז ןדיי ךס ַא ןעו ,םילשורי ןברוח
 רעד ןיא ,לבב ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ

 -יפעג רעטעּפש ןוא ארמג רעד ןופ טייצ
 -ינַאגרָא ןטיירב ַא לבב ןיא רימ ןענ
 "ידנעטשלופ טימ םעטסיס-תוליהק ןטריז
 גיהנמ-סדנַאל ַא טימ .,עימָאנָאטױא רעק

 -גייא ןוא ,(אתולג שיר) הלוגה שאר םעד

 ױזַא יו םיגהנמ ןוא םיניד עטנדרָאעג

 הנשמ יד) םינינע תוליהק יד ןריפ וצ

 -נַא ךיוא ןוא 'ד קרּפ הליגמ ארמג ןוא
 -עג רעטלאלטימ ןיא ךיוא .(רעטרע ערעד
 -םס-תובושתו תולאש יד ןיא רימ ןעניפ

 עז -- .תוליהק יד ןופ תונקת ליפ םיר
 עברא דעו ,?עימָאנָאטױא,, רעטרעווכוז

 ענעדישרַאפ ןגעו רעכיב -- ."תוצרא
 ןענעז ןדיי ייב סעיצאזינַאגרָא-תוליהק
 עז :;לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןַארַאפ

 -ידמב תולהקה דעו סקנפ, וָאנבוד

 ֹוָאנבד ,ה"פרת ןילרעב) "אטיל תנ
 רעײנ רעד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג,
 ןיא ןאמעדיג ;"םינורחא תורוד ,, ,"טייצ
 -יאערבעה לייט ןטירד) "םייחהו הרותה,,
 ןיא ךיוא טצעזרעביא ,גנוצעזרעביא רעש
 "ושזד ,ןייטשלעקניפ ,(ףיטש ךרוד שידיי
 -ייא לדימ ןיא טנעמנרעווָאג ףלעס שיא
 ,(1924 ,קרָאי-וינ) ?סעשזד

 ,ך"נת ןיא רפס ַא ןופ ןעמָאנ תלהק-
 ,תוליגמ שמח ןופ ענייא ,םיבותכ ןיא
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 -טסייג ןוא עטסלעטבוס יד ןופ רענייא

 -נָא ןיא ,םירפס עשיפָאזָאליפ עטסכייר
 רעד זַא ,טגָאזעג טרעוו רפס ןופ ביוה

 ךלמ דוד ןב תלהק;, ןעוועג זיא רבחמ

 זַא ןָא טמענ עיצידארט יד ."םילשוריב

 רעד ךלמה המלש ןעוועג זיא רבחמ רעד

 רעד ןעוװעג זיא עכלעוו ,דוד ןופ ןוז
 ןיא ךלמ רעדניק סדוד ןופ רעקיצנייא

 רעד ןַארַאפ זיא 'ז תלהק ןיא .םילשורי
 ,"תלהק הרמא,, הבקנ ןושל ןיא קורדסיוא

 רמא/, ןַארַאפ זיא ב"י תלהק ףוס םוצ ןוא
 ןופרעד ןוא ,"תלהק שקב, ןוא ?תלהקה

 "עז םיקוספ עקיזָאד יד זַא ,ןעז וצ זיא

 ןיא ןרעדנַא ןַא ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ןענ
 זַא ,סיוא טזיוו סע .תלהק ןופ ןעמָאנ

 ןגעו ןנעעז ןטייצ עטלַא יד ןיא ןיוש
 םימכח עשידיי יד ייב ןעוועג תלהק רפס

 ןיא ארמג יד ;ןטייקנעדישרַאפ-סגנוניײמ
 זיא המלש םגה זַא ,טגָאז ו"ט ארתב אבב

 רפס סָאד רעבָא זיא תלהק ןופ רבחמ רעד

 רעד ןיא ,רעטעּפש ןרָאװעג טריגאדער

 -אב ,םיאנת לייט ;ךלמה היקזח ןופ טייצ
 -רָאי ןטצעל ןיא) יאמש תיב יד סרעדנוז

 ןבָאה (שדקמה תיב ןט2 ןופ טרעדנוה

 רפס קילײה ַא סלַא תלהק ןטלַאהעג טשינ

 ,טגָאזעג טרעוו 'ל תבש ןיא ,('ז הליגמ)
 סָאד) ןייז "זנוג, טלָאװעג טָאה ןעמ זַא

 "יה יד ןשיװצ ןעמעניירַא טשינ טסייה

 ;תלהק רפס סָאד (ך"נת ןופ םירפס עקיל
 ,טגָאעג טרעװ אנהכ ברד אתקיסּפ ןיא
 ,תלהק ןייז זנוג טלָאװעג טָאה ןעמ זַא
 ןענעז סע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ לייוו
 ױצל םיטמש, רעטרעװ ןַארַאפ טרָאד
 טרעפטנערַאפ טָאה ןעמ רָאנ .,"תונימ
 וצ זיא סעלַא םעד ןופ .,רעטרעװ ענייז
 ייב ןיוש טָאה רפס עקיזָאד סָאד זַא ,ןעז
 ארמג ןוא הנשמ ןופ םימכח עשידיי יד

 ייצַאב עשיטירק עסיוועג ַא ןפורעגסױרַא
 -ײמ יד ןיא תוריתס יד בילוצ ייס גנוא
 בילוצ ךיוא ייס ,טסבלעז רפס ןיא ןעגנונ
 ןעגנוניימ עשיפָאזָאליּפ עטסיירד יד
 ץאזנגעק ןיא יוװ לָאמלייט ןעגנילק סָאװ

 תלהק

 ידי
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 -ידיי רעד ןופ תודוסי ענעמונעגנָא יד וצ

 ןבָאה םימכח יד עכלעוו ןוא ,הנומא רעש

 -פיוא ןוא ןרעפטנערַאפ וצ טימאב ךיז

 -עג טשינ ױזַא טָאה רפס סָאד זַא ,ןזייוו

 סָאד טָאה טייצ רעיינ רעד ןיא --- .טניימ
 טייקמאזרעמפיוא יד ןגיוצעג תלהק רפס
 -טשינ ןוא ןדיי ,עטנרעלעג ליפ רעייז ןופ

 ךיז עטנרעלעג יד ןבָאה סרעדנוזאב ;ןדיי

 ןגעװו עגארפ רעד טימ קיטפעשַאב

 "עג ןבירשעג ןענעז סע .רפס ןופ רבחמ

 -ּפָא ןוא רעכיב ליפ םעד ןגעוו ןרָאװ

 רךפס סָאד זַא ,ןטלַאה לייט .ןעגנולדנַאה

 -עּפש רָאג ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 תיב ןט2 ןופ טימ רעד ןיא ,טייצ רעט

 טרעדנוהרָאי ןט2 םעד ךרעל) שדקמה

 (גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ

 רעטנוא ןעוועג ןבָאה לָאז רבחמ רעד ןוא

 -יפ עשיכירג-טלַא יד ןופ סולפנייא םעד
 -נאּפ,;) טילקארעה ןופ תוטיש עשיּפָאזָאל

 ,רעקיאָאטס ,(?טסילפ ץלא, ,("יאער ַאט

 תלהק לָאז ערעדנַא טיול .רעקיטיּפעקס

 ןיא רעשרעה רעשידיי רעד ןעוועג ןבָאה

 ןופ טייצ רעד ןיא ,סונקרוה ןדריה רבע
 ןופ גנוניימ יד זיא סָאד ;םיאנומשח

 ןיז ןיא .,רענזיױלק ףסוי רָאסעפָארּפ

 דנַאב ,חלשה) "תלהק רפס לש ורבחמ,

 תלהק ןיא ןעניפעג ליוו טרָאּפָאּפאר ;(2
 יד ןופ ןעגנוניימ יד ןופ קורדסיוא םעד

 "עג עדנטיײדַאב יײר ַא רעבָא ,םייסיא
 "אב ענעדישרַאפ יד זַא ,ןטלַאה עטנרעל

 רעד זַא ,ןלעטשטסעפ ןלָאז סָאװ ,ןזייוו

 -עטעּפש ךס ַא ןיא טבעלעג טָאה רבחמ

 עסיוועג) ךלמה המלש ןופ טייצ רער
 ןופ ןענעז ליטס ןיא ןקורדסיוא - ךארּפש

 רעד וצ ךעלנע רעמ ,ןטייצ ערעטעּפש
 ןקורדסיוא לייט ,הנשמ רעד ןופ ךארּפש |

 ,(שיכירג ןופ טצעזרעביא ןייז וליפא ןלָאז

 יד ןפראוועצמוא טנגינעג טשינ ןענעז
 ןעועג זיא רבחמ רעד זַא ,עיצידַארט
 -ישרַאפ-סגנוניימ עסיורג .ךלמה המלש
 -עג יד ייב ןַארַאפ ךיוא ןענעז ןטייקנד
 ןענעז סָאװ ,תוריתס יד בילוצ עטנרעל
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 -נרעלעג לייט .טסבלעז רפס ןיא ןַארַאפ

 ןטלַאה (ערעדנַא ןוא ןיבור המלש .רד) עט

 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא רפס סָאד זַא
 רערעטעּפש רעדעי ןוא ,ןָאזרעּפ עכילטע

 יד וצ ןעגנוקרעמַאב ןבעגעגוצ טָאה רבחמ

 ,םירבחמ עקידרעירפ יד . ןופ ןעגנוניימ

 -יימ ערעכיז ןוא ערָאלק ןייק ,סלַאפנדעי

 תלהק ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו גנונ
 סָאד -- .עטנרעלעג עלא יד טשינ ןבעג

 רעד סלַא טכארטַאב טרעװ תלהק רפס

 -יטסימיסעּפ ןופ קורדסיוא רעטסלעטבוס

 ןָא טביוה תלהק .גנואיושנַא-טלעוו רעש

 לכה ,םילבה לבה,, ןֹופ גנוניימ רעד טימ
 ןוא טוט שטנעמ רעד סָאװ ,ץלַא ,"לבה

 "או, רעד) טשינרָאג זיא ,ךיז טימַאב

 רעקיזָאד רעד ןוא ,("סיטַאטינאוו סאטינ

 ויטָאמ-טייל ַא יו ךרוד טייג קורדסיוא

 ,רפס ןצנאג םעד ךרוד ןָאט-טנורג ןוא
 ַא יװ רעמ טשינ ךעלטנגייא זיא סָאװ

 רעד ןופ גנוריוויטָאמ ַא ןוא גנורעדילגעצ
 -ילַאנַא תלהק גנוניימ-טנורג רעקיזָאד

 יד ,ןבעל סנשטנעמ ןופ ןטייז עלַא טריז

 עכעלרעּפרעק יד ,ןדייל ןוא סנגינעגרַאפ

 -עטַאמ ןוא םור ןוא ןסיוו ,עקיטסייג ןוא

 ןוא ןעגנובערטש ןוא ןעגנוציזאב עלעיר
 ןוא שירַאנ ץלַא זיא'ס זַא ,ףיוא טזייוו

 ןוא ןברַאטש זומ שטנעמ רעד ;טשינרָאג

 םיאבה םימיה רבכשב,, ןֹוא ןדניוושרַאפ

 ץלַא טעװ טייצ רעד טימ) "חכשנ לכה
 יד ךיוא טכארטַאב תלהק .(ןרעוו ןסעגרַאפ

 רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא ןופ עגארפ

 יכ ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו,) המשנ
 םדאה ינב חור עדוי ימ,, ,"לבה לכה
 בושת חורהו, ןוא ,"הלעמל איה הלועה

 ןופ עגארפ יד ,("הנתנ רשא םיהלאה לא
 עיגמ רשא םיקידצ שי) טייקיטכערעג
 ןופ ךיוא ןוא ,('םיעשרה השעמכ םהילא
 לבכש סנשטנעמ ןופ טייקטצענערגַאב רעד
 ייברעד ןוא ,טלעוו יד ןייטשרַאפ וצ
 םזיציטסאנגא ןפראש םוצ רע טמוק
 לכוי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו;)
 טזייו ךעלכעזטּפיוה .('ח תלהק ,"אוצמל
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 שטנעמ ןופ רעיוד ןצרוק םעד ףיוא ןָא רע
 -קע רעקיביײיא רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 ךלוה רוד,, םעד ,טלעוו רעד ןופ ץנעטסיז

 רע סָאװ ,"תדמוע םלועל ץראהו אב רודו
 .ביױהנָא ןיא דלַאב טלעטשעגקעװַא טָאה

 ןַארַאפ ךיוא ןענעז תלהק ןיא ,רפס ןופ

 רעד ןגעוו ,המכח-סנבעל ןופ ןעמזירָאפַא
 ךָאנ ךיז ןגָאי םוצ ,ןעיורפ וצ גנואיצַאב
 תלהק רפס סָאד -- .המודכו ןגעמרַאפ

 -טע שידיי ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא

 ברה ,ץרּפ .ל .י ךרוד סנטצעל לָאמ עכעל

 יד עז -- .ערעדנַא ןוא קינטָאלז ,ל ,י

 רענזיולק ןופ ןעגנולדנַאהּפָא עטנַאמרעד

 -הק,, ,קינטָאלז 'תלהק רפס לש ורבחמ,

 רעכייר רעייז ַא טימ ,שידיי ןיא ,"תל

 טריזילַאנַא רע רעכלעוו ןיא ,גנוטיילנייא

 -עג עטסנטײדַאב יד ןופ ןעגנוניימ יד

 זַא ,סולשאב םוצ טמוק ןוא עטנרעל
 ;רבחמ רעד ןעוועג ָאי זיא ךלמה המלש
 ןעגנוצעזרעביא עשידיי יד ןגעוו ךיוא טיג

 וצ גהנמ רעטלַא ןַא זיא סע -- .תלהק ןופ

 לוח תבש תלהק ןופ הליגמ יד ןענעייל
 ,תוכוס דעומה

 ףיוא שרדמ א ןופ ןעמָאנ הבר תלהק
 ,"םישרדמ/, טרָאװכוז עז -- ,תלהק

 ;וניבא בקעי ןופ ןוז ,יול ןופ ןוז תהק
 השמ ןופ רעטָאפ םעד ,םרמע ןופ רעטָאפ

 ןענעז "תהק ינב, יד .(ו תומש) ונבר

 ןיא ךיוא םייול יד ןשיווצ בושח ןעוועג
 ,("ט 'א םימיה ירבד) ןטייצ ערעטעּפש

 ;עקירעמַא:לטימ ןבעל לזמניא אבוק
 ןאילימ 4 ךרעל :ַאנַאװַאה טָאטשטּפױה

 טנזיוט 20 ייב ייז ןשיוװצ רעניואוונייא
 רעד ןיא ענעמוקעגנָא סנטסיימ ,ןדיי
 ןט16 ןיא ;{(1920 טניז) טייצ רעטצעל

 ךיז טרָאד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט17 ןוא
 -וטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ םיסונא טצעזַאב
 טיהעגּפָא םייהעג ןיא ןבָאה עכלעוו ,לַאג

 רעביא טָאה טלָאמעד :טייקשידיי רעייז
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 טָאה עכלעוו ,עינַאּפש טשרעהעג אבוק
 ליפ .עיציזיווקניא יד טריפעגנייא טרָאד

 ןוא םירחוס ענעעזעגנָא ,םיסונא יד ןופ

 -סערַא ןרָאװעג ןענעז ,ןרָאטַאזינָאלָאק
 ןפיוהרעטייש ןפיוא טגנערברַאפ ןוא טריט

 -נעמ ,ןָאעל עד) עיציזיווקניא רעד ןופ

 ,סעלאס עד ,אטעניפ ,סַאגערדאר ,סעד

 טשרע .(ערעדנַא ןוא עדאנארג עד ,זענונ

 ןופ טיײרפַאב ןרָאװעג זיא אבוק ןעו

 "נָא ןדיי ךיז ןבָאה (1898 ןיא) עינַאּפש

 טנייה .לזניא םעד ףיוא ןצעזַאב ןביוהעג

 עשידיי ענעעזעגנָא ןַא אנאוואה טָאה

 -דומלת ,סעיצוטיטסניא ,ןלוש ,הליהק

 ןעניישרעד טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,הרות
 ןטפירשטייצ עשידיי ךיוא טרָאד

 -- 1420 ("קירהמ) ףסוי ,ןולוק
 !עיצענעװ ןיא בר ;(אוודַאּפ ןיא 0
 רעטנעקרענַא ;ַאודאּפ .,אוטנָאמ ,ןאלאב
 רבחמ :טלעװ רעשידיי רעד ןיא קסוּפ
 "ק"ירהמ תובושתו תולאש , ןופ

 סָאװ) ?סרטנוק,/ ןעמָאנ ןטימ סרטנוק
 סָאד ,ץנוצ ןופ גנוניימ רעד טיול ,ןייז לָאז

 ("שוריפ, ,?סירַאטנעמָאק, טרָאװ

 שוריּפ רעד תופסות ןיא ןפורעגנָא טרעוו
 ;ארמג ףיוא (יקחצי המלש יבר) י"שר ןופ
 ןגעלפ ארמג וצ םישורּפ יד לייוו זיא סָאד

 יד ןשיװצ טייצ רענעי ןיא ןרילוקריצ

 ןעמ עכלעוו ,ןטפעה ןיא םירוחב-הבישי

 ןענעז ךעלטנגייא :סרטנוק ןפורעג טָאה

 "נֵא ןופ ךיוא סיסרטנוק עכלעזַא ןעוועג

 עז -- .,י"שר רַאפ דומלתה ישרפמ ערעד

 ,"קחצי המלש.

 טסגוק ןופ עטכישעג רעד טימ טסנוק
 ןוא ןעמרָאפ עריא עלַא ןיא ןדיי ייב

 ַאמ ,רוטּפלוקס ,רוטקעטיכרַא ,ןקירדסיוא
 סנטצעל ךיז ןבָאה ,ןעגנונעכייצ .,יירעל

 ייס ,עטנרעלעג ייר עצנַאג ַא טקיטפעשַאב

 -ארּפ יו ,רעלטסניק-ךאפ ייס ןגָאלָאעכרַא
 ןופ רעריפ ,םילשורי ןופ קינעקוס רָאסעפ

 604 טסנוק---ןולוק

 "נפייר ,'תוקיתע תריקחל הרבח,, רעד
 לראק ,ןייטשנרעב-רעצינשיוו לחר ,גרעב
 ךױא ןענעז סע :;ערעדנַא ןוא ץרַאװש

 שיאערבעה ןיא ןלַאנרושז יד ןענישרעד

 ?'םיורגלימ,, ןוא "ןומיר,) שידיי ןוא

 רעשידיי ןופ גנושרָאפ רעד טעמדיוועג

 ןדיי ייב רוטקעטיכרַא רעד ןגעוו .טסנוק

 ןגָאז וצ רעש זיא ןטייצ עטלַא יד ןיא

 רעשידי רעד יצ ,גנוניימ רערעכיז ַא
 לעיצעּפס ןופ ןענַאטשַאב זיא יוב-רעזייה

 "עג ןענעז סָאד רעדָא ןעמרָאפ עשידיי

 -לעפ יד רַאפ ןעמרָאפ עקידתופתושב ןעוו
 עקידתונכש יד ןוא לארשי-ץרא ןופ רעק

 ןייא (ערעדנַא ןוא רעצינעפ יד) רעדנעל
 ןופ ןווּפש יד ןיא זַא ,רעכיז זיא ךַאז

 ןטייצ עטלַא ענעי ןיא טסנוק רעשידיי

 יד ,רעטעּפש ןופ ךיוא ןוא ך"נת ןופ

 ןעועג ןענעז ןדיי סָאװ ,עכָאּפע עצנַאג

 דומלת תמיתח םעד זיב לארשי-ץרא ןיא
 ןָאק (טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא) ימלשורי

 -ּמלוקס טשינרָאג יו טעמכ ןעניפעג ןעמ

 "על ערעדנַא ןוא ןשטנעמ ןופ רעדליב-רוט

 וליפַא טניפעג ןעמ .ןשינעפעשַאב עקידעב

 ןלוש עטלַא ןופ תוברוח ןיא ןטלעז רעייז

 -דָא ,בייל ַא ןופ ּפָאק ַא לארשי-ץרא ןיא

 רעייז ןענעז סָאד רעבָא :המודכו רעל

 ןופרעד הביס יד .ןעמַאנסיױוא ענעטלעז

 תורבדה תרשע יד ןופ טָאברַאפ רעד זיא

 לבו לסּפ ךל השעת אל, ('כ תומש)

 ידכ ,דליב ןייק וכַאמ וצ טינ ,"הנומת
 סָאװ .יירענידנצעג ןופ ןדיי ןטיהוצּפָא

 -קילייהרַאפ וצ ןעניד ןיא ןענַאטשַאב זיא
 ףיא טקוקעג טינ רעבָא .רעדליב עט

 -יוװעג ןַארַאפ ךָאד ןענעז טָאברַאפ םעד
 טסנוק רעטלַא עשידיי ןופ ןרוּפש עס
 ןופ ןכַאז ענענופעג ענעדישרַאפ יד ףיוא
 "אב ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ןטייצ עטלַא יד
 לארשי:ץרא עשידיי סָאד טניז סרעדנוז
 רעד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא
 טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא) טלעװ רעשיכירג
 (גנוננעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ
 טייו זיב ינש תיב ןופ טייצ רעד ךרוד
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 -נזאב .ארמג רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -טלַא רעד ןיא ןקרעמַאב וצ סע זיא סרעד
 -קעטיכרַא ןיא ךיוא .קימארעצ רעשידיי

 -גוצוּפַאב-יובעג ,קיטנעמַאנרָא רעלארָאט

 -ַאָאמ יד ,ןלוש עשידיײי-טלַא ןופ ןעג

 סנטצעל טָאה ןעמ סָאװ ,רעדליביקיא

 טנעמגארפ םענענופעג ַא ןופ) טקעדטנַא

 -רַאפ ,הרז הדובע ןיא ימלשורי ַא ןופ

 ,גרובזניג ,ל רָאסעּפָארּפ ךרוד טכעלטנפע

 ארומא לארשייץרא רעד זַא ,ןעז וצ זיא
 יד ןיא טכַאמעג ריתמ טָאה ןובא 'ר

 -פסּפ ,רעדליב-קיאַאזָאמ ןכַאמ וצ ןלוש

 רעטלַאלטימ ןופ עכָאּפע רעד ןיא .(ןיס

 טסנוק עשידיי טָאה טייצ רעיינ רעד זיב
 ןיא קורדסיוא ריא ןטסרַאטשמַא ןענופעג

 -ישרַאפ וצ ,רעדליב ןבעגוצ ,ןרינימוליא

 ןופ ייס ,םישמוח ןופ ייס ,די יבתכ ענעד

 ,די יבתכ ערעדנַא ייס ,חסּפ וצ תודגה

 "יא עשידיי יד טילבעג טָאה סרעדנוזַאב

 :עינַאּפש ןיא די יבתכ ןופ גנורינימול
 -ַאב זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 ןופ עינַאּפש ןיא רעדליב-טסנוק עטמיר
 "עוו (1142) שוריג ןרַאפ ןופ טייצ רעד

 -אבמוא ןבילבעג ןענעז רעלטסניק סנעמ

 ענרעדָאמ יד .ןדיי ןופ ןעמַאטש ,טנַאק
 ןופ גנוקילײטַאב יד ןוא טסנוק עשידיי

 טּפיוהרעביא טסנוק רענרעדָאמ ןיא ןדיי
 ןט19 ןיא טשרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןבָאה ןדיי ןָא ןעו ןופ ,טרעדנוהרָאי

 עלַא ןיא רעלטסניק עסיורג ןבעגעגסיױרַא

 .רערידאר ,ןרָאטּפלוקס ,רעלַאמ ;ןגייווצ

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 םעד רַאֿפ רעלטסניק עשידיי ענרעדָאמ
 סָאװ .,גנואושפיוא ןלַאנאיצַאנישידיי

 -יטסינויצ רעד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 -נוהרָאי ןט19 עדנע ןיא גנוגעװַאב רעש
 .טינ ןטסײמַא טעברַאַאב טָאה (טרעד
 -פיוא םעד טימ טשרע ,סעמעט עשידיי
 -עװַאב רעלַאנאיצַאנ:שידיי רעד ןופ םוק

 ייר ַא ןופ קיטַאמעט יד ךיוא זיא גנוג
 ,עשידיי ַא ןרָאװעג רעלטסניק ענעעזעגנָא

 6 - וריבודרוק---קוק

 טָאה ןוא ,עכעלמיטסקלָאפ ַא טּפָא ץנַאג
 ןבעל שידיי וצ קורדסיוא םעד ןבעגעג

 ןשידיי ןוא רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןוא

 ןבעג רימ .טפַאשקנעב ןוא םזיטנַאמָאר
 "ידי עטסעעזעגנָא לייט ןופ ןעמענ ָאד

 סקַאמ ,סלעארזיא ףסוי : רעלטסניק עש

 רעסעל ירוא ,יקסלָאקַאטנַא ,ןַאמרעביל

 "נָא ןוא ,ןײטשּפע ,לַאגַאש קראמ ,ןעיליל

 יד טמענרַאפ טרָא רעדנוזַאב ַא .ערעד
 ,לארשי-ץרא ןיא טסנוק ענרעדָאמ עשידיי

 זיא םזינויצ ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ ואוו

 "ערבעה יד םילשורי ןיא ןרָאװעג ןפאשעג

 "ארּפ ךרוד "לאלצב,, עלוש-טסנוק עשיא
 טסנוק רעשידיי רעד ןגעוו .ץַאש רָאסעֿפ

 -טסנוק רעשידיי רעד ןוא לארשייץרא ןיא
 זיא ביבאילת ןיא םואעזומ ןיא גנולמַאז
 "ערבעה ןיא ץרַאװש לרַאק .רד ןופ ןַארַאפ

 ןגעװ ."השדחה תירבעה תונמאה,, שיא

 עז טסנוק רעשידיי ןופ עטכישעג רעד

 "רעצינשיו לחר ןופ טעברַא יד ךיוא
 ןופ "ןדיי; דנַאב ןט2 ןיא ןייטשנרעב
 יעּפָאלקיצנע רעשידיי רענײמעגלַא רעד
 .עיד

 "טעל ןיא 1869) קחצי םהחרבא ,קוק
 ןיא ה"צרת לולא 'ג ,1958 -- דנאל

 טנָאנ ,ןויצ בבוח ,רעקנעד ,בר ,(םילשורי
 ןופ ללוכנה בר רעטשרע .,"יחרזמ,, םוצ
 סע טניז ,לארשי:ץרא ןיא םיזנכשא

 "ארה תונבר יד ןרָאװעג טרעדנירגעג זיא

 בר ןעוועג 1940 טניז ;1921 ןיא תיש

 ;םילשורי ןיא בר 1919 טניז ;ופי ןיא

 םיזנכשא יד ןופ םינברה שאר 1921 טניז
 רעד ןופ רעדנירג ;לארשייץרא ץנַאג ןיא
 ליפ ןופ רבחמ ;'ברה זכרמ,, הבישי
 -לארשי-ץרא ,הלבק ,הכלה ןיא םירפס

 שבח, יו ,םוטנדיי ןופ םינינע ,ןגארפ
 תורגא, ,"תורוא,, ,"ןאצה יבקע,, ,"רַאּפ
 "ילער רעביא) "שדוקה תורוא,, ,"היאר
 .(עיפָאזָאליפ רעזעיג

 ,1570 -- 1522) השמ ,ןריבודרוק
 ;"ק"מר, סלַא טנַאקַאב ,תפצ ןיא לבוקמ
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 -יטערָאעט עטסדנטיײדַאב יד ןופ רענייא

 ןיא הלבק רעד ןופ רעדנירגַאב ןוא רעק
 ןופ עכָאּפע רענעדלָאג רעד ןופ טייצ רעד

 -ָאװש ןייז ייב טנרעלעג ;:תפצ ןיא הלבק

 הכל , ןופ רבחמ) ץבקלא המלש יבר רעג
 ךס א וצ הלבק טנרעלעג רעכַאנ ,("דוד

 ךיוא טָאה טייצ עסיוועג ַא ;םידימלת

 ;הלבק םיא ייב טנרעלעג אירול קחצי יבר
 ףסוי יבר) יירד יד ןופ רענייא ןעוועג

 ןבָאה סָאװ (ינארט יד השמ יבר ,וראק

 בר יב בקעי יבר ןופ הכימס ןעמוקַאב

 הטיש ןייז -- .("הכימס,, טרָאװכוז עז)

 -עט ַא רעמ ןעוועג זיא עכלעוו ,הלבק ןיא

 ןיא סרעדנוזַאב ,עשיפָאזָאליפ-שיטערָא
 ןגעוו ערעל רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד

 .עגרעביא ק"מר רעד טָאה .,"םוצמצ

 -ומו סדר9פ, :םירפס ענייז ןיא טזָאל

 "המוק רועש, ,"יתבר המולא. ,"םינ
 ךיוא טָאה רע ;ערעדנַא ןוא "ברענ רוא,

 ,רסומ ףיוא) "הרובד רמות., ןעוועג רבחמ
 רוא, ןוא (לָאמ ליפ ןעוװועג טקורדעג

 ןיא ןבילבעג ,רהוז ףיוא שוריּפ ַא) "רקי
 תרות, סיקצעדָארָאה עז -- ,(די בתכ

 ןוא עכעלריפסיוא רעייז ַא .?ק"מר
 -יבודרוק רעביא גנולדנַאהּפָא עכעלטנירג

 ,ערעל סור

 ץענערג רעד ףיוא דנַאל ןַאטסיררוק
 טול :קַאריא ןוא ייקרעט ,עיסרעּפ ןופ

 "רוק ןופ גערב יד ןענעז ןעגנוניימ לייט |
 "ארב שמוח ןופ "טררא ירה,, יד ןַאטסיד
 ייב טרָאד ןעניואו סע :חנ הרדס תיש
 טשימעג ךַארּפש ַא ןדער ,ןדיי טנזיוט ?

 -רָאד יד ;(ןושל-םוגרת) שיאעמַארַא טימ
 ּפָא ןעמַאטש ייז זַא ,ןטלַאה ןדיי עקיט

 זיא סלַאפנדעי :םיטבשה תרשע יד ןופ

 ןַאטסידרוק ןיא ןעניואוו ןדיי זַא ,רעכיז

 "ינב עז -- .ןטייצ עטלַא רָאג טניז ןיוש

 יאדשכ ןוא ,"לארשי יעסמ,, ינשה ןימ
 ."לארשי ירוצנו בקעי יטבש,

 ןיא :יול טגש ןופ ,קחצי ןופ ןוז חרוק

 98 תרוטק---ןַאטסידרוק

 זַא ,טלייצרעד טרעוו ז"ט רבדמב שמוח

 ןענעז ןדיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ חרוק

 ןרהא ןוא ונבד השמ ןגעק ןטערטעגסיױרַא

 ךיוא זַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז ןוא ,ןהכה

 ןוא ןרהַא זַא ןוא םינהכ ןייז ןפרַאד ייז

 "גייא יד ןייז טשינ ןפרַאד רעדניק ענייז

 זַא ,טלייצרעד שמוח רעד .םינהכ עקיצ

 טנפעעג ךיז דרע יד טָאה ףָארטש סלַא

 -נָא ענייז ןוא חרוק ןעגנולשעגנייא ןוא

 רעייפ ַא ןוא ,ןגעמרַאפ רעייז ןוא רעגנעה

 .ןשטנעמ 280 ייז ןופ טנערברַאפ טָאה

 ינב, זַא ,טלייצרעד שמוח ןיא טרעוו סע

 "עז חרוק ןופ רעדניק יד ,"ותמ אל חרוק

 רעד ןיא רעטעּפש .ןבעל ןבילבעג ןענ
 טייצ:ך"נת רעד ןופ עטנישעג רעשידיי

 -רַאפ חרוק ןופ עדנעמַאטשּפָא רימ ןענעז
 -ידי רעד ןיא סעלעטש עסיורג ןעמענ

 עיצידַארװט ַא טל .טפַאשרעריפ רעש

 ףיא טציטשעג ,ד"י הליגמ ארמג ןיא

 איבנה לאומש זיא ,'| 'א םימיה ירבד

 ןיא .ךעלקינייא-רוא סחרוק ןופ ןעוועג
 ןופ םירומזמ רימ ןעניפעג םילהת רפס

 ןוא 'ט 'א םימיה ירבד ןיא ;חרוק ינב

 יד רימ ןעניפעג ,ךעלטיּפַאק ערעדנַא

 תיב ןיא ןעגנולעטש ןעמענרַאפ "םיחרק,
 -סּפ ארמג רעד ןיא .םייול סלָא שדקמה

 זיא חרוק זַאי טגָאזעג טרעוו ט"יק םיח
 "עג טָאה רע זַא ןוא ךייר רעייז ןעוועג

 -ַאב טָאה ףסוי סָאװ ,רצוא ןַא ןענופ

 ןַארַאפ ויא ןופרעד .םירצמ ןיא ןטלַאה
 ,"חרוק יו ךייר,, קורדסיוא רעד שידיי ןיא
 .ןַאמ ןכייר ,ןגרַאק ַא ףיוא ךיז טיצַאב סָאװ

 ןעמ סָאװ ,םימשב ,ךיורייוו תרוטק
 סע ידכ שדקמה תיב ןיא טנערבעג טָאה

 "ידנקעמש ,"חוחינ חיר,, ןייז טרָאד לָאז

 ןרעוו 'ל תומש שמוח ןיא .חיר רעק

 "םימס,) םימשב עלא יד טנכערעגסיוא

 תרוטק יד עכלעוו ןופ (שיאערבעה ןיא

 טרעוװ 'ו תותירכ ןיא .טכַאמעג ןרעוו

 תרוטק יד יוזא יו אתיירב יד טכארבעג
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 ,שדקמה תיב ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז

 ןיא לָאמ 2 טנערבעג ןעמ טָאה תרוטק יד
 ('תירחש לש תרוטק,,) ירפרעדניא ,גָאט

 "רעה ןיב לש תרוטק,) טכַאנױראפ ןוא
 סָאד ןעוועג זיא ךעלרעייפ רעייז .("םיב

 ןכרוד רוּפכ:םוי ןיא תרוטק יד ןענערב

 הנשמ ןיא ,םישדקה שדק ןיא לודג ןהכ

 ,טלייצרעד טרעװו (ח"ל אמוי) ארמג ןוא
 -עג זיא ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא זַא

 -לעוו ,"סניטבא תיב,, עילימַאפ ַא ןעוו

 -גייא ןיא ןטסילאיצעּפס ןרָאװעג ןענעז עכ
 ד"מ אמוי ארמג יד .תרוטק יד ןענעדרָא

 עכלעװ ףיוא .םיאטח יד סיוא טנכער

 ןיא ם"במר רעד ,רּפכמ זיא תרוטק יד

 טָאה תרוטק יד זַא ,טניימ םיכובנ הרומ

 שדקמה תיב ןיא לייו ,טכארבעג ןעמ
 ןופ תונברק ןעוועג בירקמ ןעמ טָאה

 ַא ןבעגעג ןבָאה תרוטק יד ןוא ,שיילפ

 ןגָאז וצ גהנמ ַא זיא סע -- .חיר ןטוג

 ייב תרוטק ןופ אתיירב יד ןוא השרּפ יד

 טרעװ גהנמ רעד .ירפרעדניא ןענעװַאד
 ןוא ןואג םרמע בר רודס ןיא טכארבעג

  ,תוליפת ןגעוו םירפס ערעטלע ערעדנַא

 ,סחניּפ תשרּפ רהוז ןיא ךיוא יו

 טרָאװ ןשיאעמַארַא ןוֿפ תינלמק
 -ָאנ ןטימ ??ןטיױוט,, ,"ןדיינש,, ,"לטק,
 ,יורפ ַא ןפורעגנָא טרעו תינלטק ןעמ
 עכעלטע טַאהעג הנותח ןיוש טָאה סָאװ
 -עג ריא ייב ןענעז רענעמ יד ןוא לָאמ

 טשינ רעמ רָאט יורפ ַאזַא .,ןברָאטש

 תומבי) ארמג ןוא הנשמ יד ;ןבָאה הנותח
 טסייה גנוניימ ןייא טיול זַא ,ןגָאז (ד"ס

 "עג ריא ייב ןענעז סע ןעו תינלטק ַא
 רערעדנַא ןַא טיול ,רענעמ 9 ןברָאטש

 ןגעוו םיניד יד .רענעמ 2 ךיוא ,גנוניימ
 ךורע ןחלש ןיא ןַארַאפ ןענעז תינלטק
 .ט"ל ןמיס רזעה ןבא

 ."ץוביק, עז ץוביק
 ."שודק, עז שודיק

 עמורפ רָאג :דמעה סייוו ,גנַאל ַא לטיק

 200 ןיק--תינלטק

 ַא ןגָארט וצ גהונ ךיז ןענעז ןדיי

 ,רופכ-םוי ןיא םישובלמ עלַא ףיוא לטיק
 שאר תוליפת ילעב יד ;רדס םוצ חסּפ

 אנעשוה ךיוא יו ,רוּפיכ םוי ןוא הנשה
 "םשג , ןוא "לט,, ןופ ףסומ וצ ןוא הבר
 אירקמ לעב ןוא עקות לעב רעד ךיוא
 ןעמ .לטיק םעד ןגָארט הנשה שאר םוא

 וצ ןתח ַא לטיק םעד ןָאטנָא ךיוא טגעלפ

 לייט ַא ךיוא זיא לטיק רעד .הּפוח רעד

 ַא ןָא טוט ןעמ סָאװ ןיכירכת יד ןופ

 ,"םייחהו הרותה, ןיא ןַאמעדיג .תמ
 הלכ רעד ךיוא זַא ,טגנערב ,לייט ןטירד

 רעד וצ לטיק טרָאס ַא ןָאטנָא ןעמ טגעלפ
 ,הּפוח

 -לוי, שיאערבעה ןיא ןירָאטעּפמיק
 יד ןיא ,דניק ַא ןריובעג ןכָאנ יורפ ;"תד

 -ידיי יד ןיא .טריובעג ןכָאנ געט עטשרע

 זַא ,ןעמונעגנָא זיא ןעגנוביולג-סקלָאפ עש |

 ,"הרימש, ןבָאה ףרַאד ןירָאטעּפמיק ַא

 ןטיהּפָא דניק סָאד ןוא ריא ףראד ןעמ

 ןירָאטעּפמיק יד ,םיקיזמ ןוא םידש רַאפ

 ןיא ןיילַא ןביילב טשינ רעבירעד רָאט
 טניפעג יז ואו ,רעמיצ םעד ןיא ;זיוה

 רעדָא עטקורדעג סיוא ןעמ טגנעה ,ךיז

 ריש; טימ ךעלעטעצ ענעבירשעגנָא
 ןוא (א"כק םילהת ךעלטיּפַאק) "תולעמה

 ,םהרבא ןופ ,םיכאלמ ןופ ןעמענ ךיוא
 ַא זיא דניק סָאד ביוא .בקעיו קחצי
 ןוא רדח-יקדרד ןופ רעדניק ןעמוק לגניא

 םעד ןוא עמש תאירק רעמיצ ןיא ןגָאז

 (ח"מ תישארב) ?לאוגה ךאלמה,, קוסּפ

 ,גרַאװשַאנ רַאפרעד ייז טלייט ןעמ ןוא
 -ירד ,"םייחהו הרותה, ןַאמעדיג עז --
 ,לייט רעט

 ,הוח ןוא םדא ןופ ןוז רעטסטלע ןיק
 ,טלייצרעד טרעוװ 'ד תישארב שמוח ןיא

 ןייז ןוא ,דרע יד טעברַאַאב טָאה ןיק זַא
 ןופ רעכוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא לבה רעדורב

 -רק טכַארבעג ןבָאה ייז ןעו .ןסּפעש
 .ןברק סלבה ןעמונעגוצ טָאג טָאה ,תונב
 טָאה רע ןוא ןעסָארדרַאפ ןעניק טָאה סָאד
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 רעדורב ןייז טיוטעג דלעפ ןיא לָאמנייא
 זַא ,טמָארטשַאב םיא טָאה טָאג ,לבה

 "עג טשינ) "ץראב דנו ענ,, ןייז לָאז רע
 ןוא ,(ןרעדנאוו רדסכ רָאנ ,ור ןייק ןעניפ

 טָאג טָאה ןטיוט טשינ םיא לָאז ןעמ ידכ

 ןיק ןכייצ א ןרעטש סניק ףיוא ןבעגעג

 -ורב ןופ לָאבמיס סלָא טכארטאב טרעוו
 סלַא "ןכייצ-סגיק, ןוא ,רעדרעמ רעד

 עטנרעלעג לייט -- .דרָאמ ןֹופ ןכייצ
 ןופ גנולגיּפשּפָא יד רוּפס םעד ןיא ןעעז

 לָאמַא ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ףמַאק
 -יאודעב עדנרעדנאוו ,ןדָאמָאנ יד ןשיווצ

 ןייק טעברַאַאב טשינ ןבָאה עכלעוו ,רענ

 עטצעזַאב ןוא ,יפ טעװעדָאהעג רָאנ דרע

 רעד -- .ןטריװדנַאל ,דרע ףיוא םיטבש
 סלַא טנידעג טָאה לבה ןוא ןיק ןופ רוּפט

 ןוא עשירארעטיל יײר א רַאֿפ עמעט

 -ַאב ;ןעגנופַאש-יירעלַאמ ןוא -ױװטּפלוקס

 "ןיק, ןארייב ןופ קרעוו סָאד זיא טנַאק

 -ערבעה ןיא ןאמשירפ ךרוד טצעזרעביא)

 .(שיא

 ןבָאה וצ הװצמ רעד ןגעו רעדניק
 -- ,"היברו הירּפ,, טרָאװכוז עז רעדניק

 טרָאװכוז עז גנואיצרעד-רעדניק ןגעוו
 עשידיי סָאד -- ."גנואיצרעד-רעדניק,

 -ידארט יד ןיא טַאהעג טָאה ןבעל רעדניק
 -יאעּפָאריײא-חרזמ ןיא ןעמייה עלענַאיצ

 -לעוו ,םיגהנמ עטלא ענעגייא רעדנעל עש

 ךעלטנירג טשינכָאנ טציא זיב ןענעז עכ

 ןרָאװעג טלמַאזעג ןוא טשרָאפעגסיױא
 זַא ,גהנמ רעד ןעוועג זיא ךעלנייוועג

 ןביױהעגנָא ןבָאה ןָא רָאי 4 ןופ רעדניק

 טפָא ץנאג) רדח ןיא ןענרעל ןייג וצ

 (ךעלדיימ ךיוא רָאנ ךעלגניא רָאנ טשינ

 ןענרעל ץוחַא רעדניק יד ןבָאה רדח ןיא
 ןַא טַאהעג ךיוא ("רדח,, טרָאװכוז עז)
 ןעמ ,ןבעל-רעדניק ךעלטפַאשלעזעג ןגייא
 ,ךעלּפענק ןיא ,סינ ןיא טליּפשעג טָאה
 ,ךעלעדיל עוויטימירּפ ענעגייא ןפַאשעג
 ןעמענוצ טימ ךיז ןפורעגנָא ,ןסַאּפש
 ךָאנ קיטיירפ :תוישעמ ךיז טלייצרעד

 202 גנואיצרעד-רעדניק---רעדניק

 לוח ,םיבוט םימי ,םיתבש ,גָאט ןבלָאה

 ןענרעל ןופ יירפ ןעוועג ןעמ זיא דעומה
 ןרעסיוא ןפערט ךיז רעדניק יד ןגעלפ

 ןסיוװעג א ןיא ןעגנערברַאפ ןוא רדח
 ןליּפש ךיז ,ןעגנולײװרַאפ-טרָאּפס טרָאס

 .טנַאלַאּפ ,ןשינעטלעהַאב ,ךעלעגָאי ןיא

 ןיא ןעוועג ןענעז ןשינעעשעג עקיטכיוו

 שמוח ןענרעל ןביוהנָא סָאד ןבעל רעדניק

 "רב ןױעװ ןֹופ .הוצמ-רב ןרעוװו סָאד ןוא
 דניק עשידיי סָאד טָאה רָאי 15 וצ הוצמ

 דניק סלַא טכַארטַאב טשינ רעמ ןיוש ךיז

 ,שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא סלַא ןיוש רָאנ

 ןוא טייקשידיי ןופ לוע ןצנַאג םעד טימ
 רעקיזָאד רעד ךרוד .ןבעל ןרעווש ןופ

 "רב זיב רדח ןיא ןייג ביֹוהנָא ופ טייצ

 -עגכרוד דניק עשידיי סָאד טָאה הוצמ

 -הנמ ענעגייא טימ ןבעל ןגייא ןַא טכַאמ

 ַא .רעגייטש-סנבעל םענעגייא ןוא םיג

 ןופ (ענעמָאקלָאפ ןייק טשינ) גנולמַאז

 -גמ ,רעגייטש-ןבעל-רעדניק ןשידיי םעד

 -טנפערַאפ זיא המודכו ךעלעדיל ,םיגה

 ײב, גנולמאז רעד ןיא ןרָאװעג טכעל

 ערעסערג ַא ;1998 עשרַאװ ,"ןדיי זדנוא

 שילוּפ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה טעברַא
 ןיא ;?עיקסווָאדישז ָאקצעשזד ,, ,לאטנעיליל

 -רעדניק ןשידיי ןופ טָאה לאושייץרא
 רפס, םעד לעזיימ טכעלטנפערַאפ ןבעל

 שיאושזד יחד, רעטכעש ;'דליה
 | .("סידאטס ,, ענייז ןיא) "דליישט

 -רַאפ ןדיי ייב גנואיצרעד-רעדניק
 סיורג רעייז ַא גנואיצרעד-רעדניק טמענ
 ןיא .ןטייצ עטלַא רָאג טניז ןיוש טרָא
  "-ףך"נת ערעדנַא יד ןיא ךיוא ןוא שמוח
 "יורג רעד ףיוא ןזיוועגנָא טרעוו םירפס
 ןעיצרעד ןוא ןענרעל ןופ טייקיטכיוו רעס
 ןָא טגָאז 'ו םירבד שמוח רעד .רעדניק
 /ףיא ןוא) "םכינב תא םתוא םתדמלו;
 -רעל ,הרות רעד ןופ תווצמ יד ,ייז טלָאז
 רפס רעצנַאג רעד .(רעדניק ערעייא ןענ
 "ייוונַא ןוא רעטרעװ טימ לופ זיא ילשמ
 ךונח.) גנואיצרעד-רעדניק ןגעוו ןעגנוז
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 -נַא ןוא ,ב"כ ילשמ ,"וכרד יּפ לע רענל

 יד זיא ךעלנייועג .(רעטרעוו ערעד

 -גיק עטשרע יד ןיא ןעוועג גנואיצרעד

 ןרעטלע יד ןופ טנעה יד ןיא ןרָאי-רעד

 רעד ןופ ןטייצ עטלַא יד ןיא ןיוש רעבָא

 ןלֹוש ןעוועג ןענעז עטכישעג רעשידיי

 -עג ןבָאה רעדניק עכלעוו ןיא ,רפס יתב

 ,טגָאז א"כ ארתב אבב ארמג יד .טנרעל

 -רָאעגנייא טָאה רפוסה ארזע ןיוש זַא

 ןוא ,םילשורי ןיא עלוש-רעדניק ַא טנד
 עשוהי לודג ןהכ רעד טָאה רעטעּפש זַא

 טימ ןלוש-רעדניק טנדרָאעגנייא אלמג ןב

 טָאה ןעמ ןוא ,טרָא ןדעי ןיא םידמלמ

 ןיא .ןָא רָאי 6 ןופ רעדניק ןעמונעגנָא
 ןעז וצ זיא תובא הנשמ ןופ קרּפ ןטכ

 ןרָאװעג טלַא זיא דניק ַא ןעוו ןיוש זַא

 ןביוהעגנָא םיא טימ ןעמ טָאה רָאי 5

 ןיא ,(ארקמל שמח ןב) ך"נת ןענרעל

 תועידי ליפ ןיוש ןעמ טניפעג ארמג רעד
 ןלוש ןופ ץענ רעטגייווצרַאפ רעד ןגעוו

 יד ןופ קידנבױהנָא ,רעדניק עשידיי רַאפ

 םירדח-יקדרד ןופ ,עטסקירעדינ עמַאס
 ןיא םיטרּפ .תובישי עטסערג יד זיב

 "רע ערעדנַא ןוא א"כ ארתב אכב ארמג

 ןעוועג ןלוש יד ןענעז ךעלנייוועג ,רעט

 ךעלדיימ ךיוא רעבָא ;ךעלגניא רַאפ רָאנ

 ערַאטנעמעלע עסיוועג ַא ןעמוקַאב ןבָאה
 -רעדניק ןגעוו -- .גנואיצרעד עזעיגילער
 -לַאלטימ ןופ טייצ רעד ןיא גנואיצרעד

 -רעווכוז יד עז טייצ רעיינ רעד זיב רעט
 -- ."הרות דומלת,, ,"הבישי, ,"רדח., רעט
 ןעוועג זיא גנואיצרעד עקיזָאד יד רעבָא

 ךיז טָאה ןוא .,עזעיגילער ַא ןטסיײמַא
 טימ ןבעגעגּפָא ךעלסילשסיוא טעמכ
 עזעיגילער רָאנ רעדניק יד ןענרעל
 לייט ןיא זַא ,ןעניפעג רימ םגה ,םינינע
 ךיוא טנרעלעג ןעמ טָאה ןלַאפ םַאנסיוא
 רימ ןוא (ח"נ ןיטג) םידומיל עכעלטלעוו

 ןיא םילודג עשידיי ליפ ןופ ךָאד ןסייוו
 -לַא טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,רעטלַאלטימ

 רעד ןיא טשרע .ןטפַאשנסיװ עניימעג

 גנואיצרעד-רעדניק

 ןרָאװ
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 סגנואיצרעד עשידיי סָאד זיא טייצ רעיינ

 ענעדישרַאפ ףיוא טלייטעצ ןרָאװעג ןזעוו

 ןבילבעג זיא סע .ןעמעטסיס ןוא ןגייווצ
 דומלת ןוא רדח עקילָאמַא סָאד ךס ַא ייב

 -יורג א רעבָא :םעטסיס הבישי ןוא הרות

 -עג זיא ןלוש עשידיי יד ןופ לייט רעס
 ,טכעלטלעוורַאפ ,,טריזירַאלוקעס

 ןופ םידומיל יד ןעײטשַאב ייז ןיא ןוא
 יד ךיֹוא ןוא ,ןדנַאטשנגעק עכעלטלעוו

 ,שיאערבעה .,ך"נת יוװ ,םידומיל עשיריי
 -ַאב ךיוא ןרעו עטכישעג .,רוטארעטיל

 סע .טקנוּפדנַאטש ןכעלטלעוו ןופ טלדנַאה

 רעד ןיא דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא

 -דנַאל ,שיאערבעה ,שידִיי ;ךארּפש-ןרעל

 ."לוש עשידיי ענרעדָאמ סָאד ,ןכארּפש

 "יד רעייז ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא ןזעוו

 ,טגייווצרַאפ רעייז ךיוא ןוא טריצנערעפ

 רעד ןופ ןעלּפַאטש עלַא םורַא טמענ ןוא

 ,ןלוש-סקלָאפ ,סנטרָאגרעדניק ,גנואיצ
 "וא רעשיאערבעה) ןלושכיוה ,ןלושלטימ

 ןיא םוקינכעט ,םילשורי ןיא טעטיסרעווינ

 עשיאערבעה עטאווירּפ ערעדנַא ,הפיח
 עטשימעג יד ,לארשי-ץרא ןיא ןלושכיוה

 (עקירעמַא ןיא סעשזדעלַאק - תובישי
 עכעלטפַאשטריװדנַאל ,ןלוש עשינכעט

 סָאד .ערעדנַא ןוא ןרַאנימעס-רערעל ,ןלוש

 ןזעו - סגנואיצרעד עשידיי ענרעדָאמ

 ךיוא רָאנ ךעלגניא רָאנ טינ םורַא טמענ

 ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד .ךעלדיימ

 ערעװש רעייז ןענעז ןזעוו-גנואיצרעד

 ןעמוק ייז םורא ןוא עטזעלעג טינכָאנ ןוא

 רעד ןגעוו ייס ,תועד יקולח עפרַאש רָאפ
 סלַא שידיי טימ ןלוש יד) ךארּפש-ןרעל

 יד ,ןלוש עשיאערבעה יד .,ךַארּפש-ןרעל
 שידיי רעדָא שיאערבעה ןופ עטשימעג

 ייס ןוא ,(ןכארּפשידנַאל יד טימ ןעמאזוצ
 "יא ףלוש יד ןופ טסײג םעד ןגעוו
 -ער ןופ ןרוּפש ןָא ,טריזירַאלוקעס ןצנַאג
 -ער ןצנַאגניא ,גנוסולפנייאַאב רעזעיגיל
 ךיוא ןוא ,עטשימעג ךיוא ןוא ,עזעיגיל
 -נערעפיד ןַארַאפ ןענעז עטשימעג יד ןיא
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 רעזעיגילער רעד ןופ דארג ןיא ןעגנוריצ
 עטכישעג רעד רעביא -- .גנוסולפנייאַאב
 -עג ןענעז ןזעוו-סגנואיצרעד ןשידיי ןופ

 עכלעוו ןופ ,קרעװ ליפ ןרָאװעג ןבירש
 ןופ קרעװ יד ןענעז עטסקיטכיוו סָאד

 "שיב ךונהה תודלותל תורוקמ,, ףסא .ש

 יד צז טייצ רעײנ רעד ןגעװ ."לאר

 -ערבעה ןוא ןשידיי םעד רעביא ןעלקיטרַא

 ,"ןדיי, דנַאב ןט3 ןיא ןזעוו-לוש ןשיא

 קורדסיוא רעד ;רעדיליגָאלק תוניק
 םימיה ירבד) ך"נת ןיא טנָאמרעד טרעוו
 טפור "תוניק , ןעמָאנ ןטימ .,(ה"ל 'ב

 טכַאניב באב העשת ןגָאז סָאד ןעמ
 -וצ ןוא רעדיל-גָאלק לייט ןוא ?הכיא ,

 רעדיל - גָאלק ןופ גנולמאז יד סנגרָאמ

 -נַא ףיוא ךיוא ןוא םילשורי ןברוח ףיוא
 -עג ןבָאה סָאװ ,ןקילגמוא ערעווש ערעד

 -ָאמ ליפ ןיא קלָאפ עשידיי סָאד ןפָארט

 טויװ סע .עטכישעג רעד ןופ ןטנעמ
 -לֵא) תוניק ןגָאז ןופ גהנמ רעד זַא ,סיוא

 ךיוא רָאנ ןײלַא הכיא םעד רָאנ טשינ ָאז

 -לַא ןַא רעייז זיא ,(ןבַאגוצ ענעדישרַאפ

 יט קרּפ תבש ימלשורי ןיא ןוא ,רעט

 סָאװ ,םיאנת ןגעװ טלייצרעד טרעוו
 תוניק יד .תוניק תליגמב ןןיטשוּפ,
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןבָאה רימ סָאװ
 -לע יד ןופ (?טויּפ, עז) םינטיּפ ךרוד

 ןָא (טרעדנוהרָאא ןט7) ןטייצ ערעט
 יבר ןופ תוניק יד ןענעז דנריר רעייז

 ילאש , ,"ילאשת אלה ןויצ,, יולה הדוהי
 ,גרעבנעטור ןופ ריַאמ ונבר ןופ ?הפורש
 יגורה הרשע יד ףיוא) "ןונבלה יזרא;
 -עדנַא ןוא "והימרי ךולהב זא,, ,(תוכלמ

 "עג טעברַאָאב ןענעז תוניק לייט .ער

 -נַאגעגנריױלרַאֿפ ןופ טנורג ןפיוא ןרָאװ

 תלצבה הבשי הכיא;) תותיירב ענעג
 ןפור ןדיי עדנדער-שיבַארַא יד ,(?ןורשה
 עז -- .(ןטייקרעטיב) ?רורמת,, תוניק
 תוניק יד ןוא "הליפתה תודלות,, ןגיובלע
 ןיװו בוט בכוכ ןמלז ןופ עבַאגסיוא
 ןיא ."טויּפ, טרָאװכוז עז -- .(98
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 ןפורעגנָא הכיא רפס סָאד טרעוו דומלת
 'ו ."תוניק ,,

 .שייץרא ןיא קלָאפ ַא ןופ ןעמָאנ יניק

 סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי יד רעדייא לארד

 'א םיטפוש ןיא .("ט תישארב) דנַאל

 "השמ ןתוח., רעד ןפורעגנָא יניק טרעוו

 הכרב רעד ןיא ;טנבר השמ ןופ רעווש

 -ףעד טרעװ (ד"כ רבדבמ) םעלב ןופ
 טרָאד טרעוװו סָאד ןוא יניק רעד טנָאמ

 יצ {ףיק, ןעמָאנ ןטימ ןדנובעגפיונוצ

 ןוז םעד "ןיק, טימ תוכייש ַא טָאה סָאד
 ןידלעה יד .ןגָאז וצ רעווש זיא ,םדא ןופ

 ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,('ד םיטפוש) לעי
 -עג זיא ,ארסיס ןגעק ףמַאק ןיא ןדיי יד
 ,יגיקה רבח ןופ יורפ יד ןעוו

 "אערעזעצ,, ,"ןיוסיק, ךיוא הירסיק
 -עג לארשי:ץרא ןיא טָאטש ןופ ןעמָאנ

 טרִא םעד ףיוא) ךלמה סודרוה ךרוד טיוב

 לדגמ,, טָאטש רעשיציניפ - טלַא ןַא ןופ

 ןשידנעלטימ םייב (?ןאטארטס,, ,?ןשרש

 -עג ןעמָאנ ַא ריא טָאה סודרוה ןוא םי

 רעסייק םעד דונכל ?אעראזעצ,, ןבעג

 -ץיז רעד ןעוועג זיא טרָאד .,סוטסוגיױא

 םעד  ,רָאטארוקַארּפ ןשימיור ןופ טרָא

 רָאי ןיא .לארשייץרא רעביא רעשרעה

 -ַאוצ רעד טרָאד ןעמוקעגרָאפ זיא 6

 ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ןשיווצ סיוטשנעמ

 ןברוח ןופ ביוהנָא רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ארמג רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,םילשורי
 יבר יו ,םיארומא ןירסק ןיא ןעוועג ןענעז
 ןפורעג ייז טָאה ןעמ ;ערעדנַא ןוא והּבא
 גנוניימ ןיא טיול .,"ןירסקד ןנבר,

 "תנ ןבָאה טרָאד לָאז (ןַאמרעביל לואש) -
 .תובב יד ףיוא ימלשורי רעד ןרָאװעג רבח |

 ןוא ,טרָא שיבַארַא ןיילק ַא סע זיא טנייה !
 ןקילָאמַא ןופ ןרוּפש טרָאד טעז ןעמ
 ,סעדייבעג ןוא טרָאּפ ןסיורג

 -ןופצ) סינוט ןיא טָאטש עטלַא ןאוריק
 -גוהרָאי ןט10 ןוא ןט9 ןיא .(עקירפַא
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 -ידיי רעסיורג ַא ןעוועג טרָאד זיא טרעד

 הרות ןופ רעטנעצ א ןוא בושי רעש
 ןעוועג ןענעז םימכח עשידיי יד ;ןענרעל

 ?ןַאוריק ימכח, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב
 ?ינדה דדלא; ןזיװַאב ךיז טָאה טרָאד

 זיא ןַאוריק ןופ םיסנ ןב בקעי יבר וצ

 ווירב רעטמירַאב רעד ןרָאװעג ןבירשעג

 -יק ןיא טָאה ןעמ :ןואג אדירש בר ןופ

 -ץערבעה עטלַא טימ תובצמ ןענופעג ןַאור
 ,ןטפירשפיוא עשיא

 טסילפ ,לארשייץרא ןיא ךייט ןושיק
 ייב) לאערוי קמע ןופ חרזמ וצ סױרַא
 -ןעלטימ ןיא ןײרַא טלַאפ ןוא (ןינעשזד

 נָאמרעד טרעוו :הפיח ןבעל םי ןשיד

 המחלמ רעד ןיא 'ה םיטפוש ך"נת ןיא

 ןיא ח"י 'א םיכלמ ןוא ,ארסיס ןגעק

 יאיבנ יד ןגעק איבנה והילא ןופ ףמַאק
 -פוש) הרובד ןופ הריש רעד ןיא ,לעבה

 לחנ, ןפורעגנָא ךיוא רע טרעװ (ו םיט

 לכייט ןופ סעגערב יד ףיוא ;?"םימודק
 ,סעינָאלָאק עשידיי ןַארַאפ טנייה ןענעז

 -ַארַאסעב ןופ טָאטשטּפױה ןוענעשיק
 ךרעל 1989 המחלמ רעד רַאפ :עיב

 לָאצ רענײמעגלַא ןַא ףיוא) ןדיי 0

 -עג טָאה ;(רעניואוונייא 200,000 ןופ

 ;עינעמור וצ רעכַאנ ,דנַאלסור וצ טרעה

 -ַאֹּפ םעד ךרוד טלעוו רעד ןיא טנַאקַאב

 -ַאּפ רעווענעשיק,) 1903 רָאי ןיא םָארג

 -עג טָאה קילאיב ןכלעוו ןגעוו ,(?םָארג
 ."בורימנ אשמ ,, ןייז ןבירש

 רענליוו ןיא 1874 ףסוי ,רענזיולק
 -עה:יינ ןופ רָאסעפָארּפ טציא ,(טנגעג
 -ערבעה רעד ןיא רוטארעטיל רעשיאערב
 ;םילשורי ןיא טעטיסרעוװינוא רעשיא
 -עג ןוא רעלעטשטפירש רעשיאערבעה

 ןופ רָאטקאדער רעקירָאי-גנַאל ,רעטנרעל
 ןשיטילָאּפ ןיא ךיוא וויטקַא .,?חלשה.,

 -יסקַאמ-טסינויצ רעמערטסקע סלַא ןבעל .
 ;(םוינאיזיוער םוצ טגיונעג) טסילַאמ
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 ;קרעוװ ןוא םירמַאמ 900 רעביא ןבירשעג
 "שי הירוטסיה,, ןענעז קרעװ-טּפיוה ענייז

 ,"תוישונאו תודהי, ,(םיקלח 4) "תילאר
 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא) "םינובו םירצוי,
 ושי, ,(ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג
 -רַא עכעלטפַאשנסיו עסיורג) ?ירצונח

 טרעהעג ירצונה ושי זַא ,טזייווַאב ,טעב

 "יא גנולדנַאהּפָא ךיוא ,קלָאפ ןשידיי םוצ

 רעט2 רעד ןיא ןבעל ןשידי םעד רעב
 "טולוּפ דעו ושימ,, ,(ינש תיב ןופ טפלעה

 תירבעה תורפסה לש הירוטסיהה,,
 עשיאערבעה:יינ ןופ עטכישעג) ?השדחה

 "ורח לע תמחלנ המואשכ ,, ,(רוטארעטיל

 ןופ ןפמַאק טייהירפ יד רעביא) "הת

 "עג) ?"לארשיב יחישמה ןויערה,, ,(ןדיי

 -חישמ רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא עטכיש

 ןייז וצ ;קרעװ ערעדנַא ליפ ןוא ,(עיידיא

 -ישרעד זיא (1984) ייליבוי ןקירָא0

 ,"רנזולק רפס,, רעד שיאערבעה ןיא ןענ

 -סיוא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע ןכלעוו ןיא

 ןוא קרעװ סרענזיולק ןופ המישר עכעלריפ
 ,םירמַאמ

 -ַאפ רעטלַא ןַא ןופ ןעמָאנ םומינולק
 -ויּפ ןופ םירבחמ ,םינבר ,םימכח עילימ

 -רַאפ זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו טימ ,םיט
 ןקיטסײיג ןופ גנולקיװטנַא יד ןדנוב

 .שטייד ןוא עילַאטיא ןיא ןבעל ןשידיי

 רעטרעדנוהרָאי עקידרעירפ יד ןיא דנאל

 טמַאטש עילימַאפ יד .רעטלַאלטימ ןופ

 "רעד סע יוװ ןוא ,עילַאטיא ןיא ַאקול ןופ

 -ייק רעד טָאה עדנעגעל עטלַא ןַא טלייצ

 "רָאי ןט8 עדנע ,רעסיורג רעד לרַאק רעז
 .שטייד ןייק טכארבעגרעבירַא ,טרעדנוה
 -ימַאפ-סומינולק רעד ןופ עכעלטע דנַאל
 .שטייד ןיא ןטײרּפשרַאפ וצ ידכ ,עיל

 ןענעז טנַאקַאב .תודמול עשידיי דנַאל
 -םעלנעזרעּפ ליפ רעייז עילימַאפ רעד ןופ
 :ןענעז ייז ןופ עטסקיטכיוו יד ןטייק
 ןופ ןטימ ןיא) השמ ןב סומינולק יבר
 ןיא ךעלנײשרַאװ ,טרעדנוהרָאא ןט0
 ;תוחילס ןוא םיטויּפ ןופ רבחמ ,(אקול
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 ןופ רבחמ ,לודנה םלושמ יבר ןוז ןייז

 ןב סומינולק יבר :;םיטויּפ 80 רעביא

 -ֿבַאוו 1,000 רָאי ךרעל ץניַאמ ןיא םלושמ

 ;?ףקות הנתנו, ןופ רבחמ רעכעלנייש
 ןט11 עדנע ןיא) ימור שיא סומינולק יבר

 ףיוא םישוריפ ןופ רבחמ ,(טרעדנוהרָאי

 ףיוא ןעמוקעגמוא ,ארמג ןוא ך"נת
 ןופ ;רעראפ-ץיירק יד ךרוד םשה שודיק
 -יפ יד ּפָא ךיוא ןעמַאטש עילימַאפ רעד

 לַאומש יבר זנכשא ידיסח יד ןופ רער

 עז -- .דיסחה הדוהי יבר ןוז ןייז ןוא
 ,"םייחהו הרותה,, ןאמעדיג

 ןיא 1286) סומינולק ןב טומינולק
 ןברָאטשעג--ךיירקנארפ-םורד .,סנאווארּפ
 -עורעביא ףָאזָאליפ ,(1228 ּרָאי ןכָאנ

 רבחמ :םיור ןיא ןעוועג ;טסידארַאּפ ,רעצ
 -גע עשיטע-שיפָאזַאליפ) "ןחוב ןבא,, ןופ

 -גא, םעד שינַארַא ןופ טצעזרעביא ;(םיני

 ןכערּפשעג ןוא םילשמ) "םייח ילעב תר

 -זירָאפא ,ןשינעפעשאב ענעדישראפ ןופ

 ןיא טזָאלעגרעביא ךיוא טָאה רע ;(ןעמ

 ,קיטַאמעטַאמ רעביא םירפס די בתכ

 -אב עטסערג יד ;ןיצידעמ ,עימָאנארטסא

 -ַאֹפ ,"םירוּפ תכסמ,, ןייז טָאה גנוטייד

 -מג ןוא הנשמ רעד ןופ ליטס ןיא עידאר
 םוא ןעקנירט וצ הוצמ רעד ןגעװ אר
 ןשינערעהוצנָא ליפ טלַאהטנַא ,םירוּפ

 ןייז ןיא ןשטנעמ ןוא ןשינעעשעג ףיוא

 עידָארַאּפ עטשרע יד ןיא סָאד .טייצ

 -אב זדנוא זיא עכלעוו ,ארמג רעד ףיוא
 "עג טקורדעג זיא םירוּפ תכסמ יד ;טנַאק
 ;1589 עיצענעוו לָאמ עטשרע סָאד ןרָאװ
 ַא ןעוועג זיא רע זא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ
 : ,ימורה לאונמע ןופ רבח

 ןיוש זַא ןעמענוצנָא זיא סֶע גנודיילק

 גנודילק טרַא רעייז טימ טדיישרעטניא

 םעד ןבָאה ןוא ,רעקלעפ ערעדנא ןופ
 -אב גנודיילק ןיא דישרעטנוא ןקיזָאד
 "עג ַא סלַא ,קיטכיוו רעייז סלַא טכארט

 גנודיילק---סונימולק

 ,םישובלמ עג !

 ,תוריזג ןבעגסיורא רעטלַאלטימ ןיא ןעג | ךיז ןדיי ןבָאה ןטייצ עטלַא ץנַאג טניז
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 "עג רימ .עיגילער רעייז ןופ לייט ןסיוו
 םישבולה לכ לעו, 'א הינפצ ןיא ןעניפ
 ןגארט סָאװ עלַא ףיוא ןֹוא) "ירכנ שובלמ
 -דמ-סקלָאפ ַא ןַארַאפ ,(גנודיילק עדמערפ

 ןייק ןיא טינ ךיז טניפעג עכלעוו ,שר

 טזָאלעגסױרַא ןענעז ןדיי יד זא ,שרדמ
 ,םעד ןופ תוכז ןיא םירצמ ןופ ןרָאװעג

 ערעיז טרעדנעעג טשינ ןבָאה ייז סָאװ

 בוט חקל אתקיסּפ ןיא לרָאנ ;םישובלמ

 ןיא ןבָאה ןדיי ןַא ,טגָאזעג ָאי טרעוו

 -ָאד ןופ ;גנודיילק ענעגייא טַאהעג םירצמ

 "אב זיא סע יװ ,ןעז וצ זיא שרדמ ןקיז

 -ידיי עקיטרַאנגײא יד ןרָאװעג טכארט

 -רעד רעד רַאפ קיטכיוו סלא גנודיילק עש
 -לעפ עדמערפ ןשיװצ ןדיי ןופ גנוטלַאה

 ןבעגעג גנוטכא טָאה ןעמ טייוו יו ,רעק
 "דהנס ארמג רעד ןופ ןעז וצ זיא ףיורעד

 ןבעג גנוטכַא ףרַאד ןעמ זא ,ד"ע ןיר

 -דנעב יד) ?ינאסמד אתקרע,, ףיוא וליפא

 -שמ ןיא ם"במר רעד .(ךיש יד ןופ ךעל

 טנָאז (םהיתוקוחו םוכע תוכלה) הרות הנ

 סָאד ."םהל דחוימה שובלמב שבלי אל;

 ןחלש ןיא טגָאזעג ךיוא טרעװ עבלעז

 ,רעכיז זיא סע .ח"עק העד הרוי ךורע

 "רעביא ָאי ןײמעגלַא ןיא ןבָאה ןדיי זַא
 ןופ ןעמרָאּפ-סגנודיילק עסיוועג ןעמונעג

 עג ןבָאה ייז עכלעוו ןשיוצ ,רעקלעפ יד
 -9ג ןענעז טייצ רעד טימ רָאנ ,טניואוו

 ױװַא ,ןעגנורעדנע ייז ןיא ןרָאװעג טכַאמ

 ןדיי יד סָאד ןעמוקעגסיוא זיא סע זא
 .גנודיילק עקיטרַאנגיא ןא טַאהעג ןבָאה

 יד ןיא רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד ןיא
 עּפָארײא - חרזמ ןוא -לטימ ןופ רעדנעל

 דיּפקמ קוַאטש ןדיי עמורפ רָאג ןבָאה
 -נַאל ,עשידיי ענעגייא ןגָארט ףיוא ןעוועג

 -גוריגער ןגעלפ לָאמליײט

 ףיוא סנכייצ ןגארט אקוד ןזומ ןדיי זַא
 -עקרעד ןכַאמ ייז לָאז סָאװ םישובלמ יד !

 ןגמ ַא ,עטַאל עלעג א יוװ ,ןדיי סלַא ןענ
 גנוריגער-רעלטיה יד ךיוא סנטצעל) דוד
 -למ רעד תעב רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא |
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 לָאמלײט ;(1959 רעבמעטּפעס ןופ המח

 -נורעדָאפ ןבעגסיורא ןעגנוריגער ןגעלפ

 יד ןגָאװט טשינ ןרָאט ןדיי יד זַא ,ןעג

 יװַא .םישובלמ עגנַאל עשידיי ענעגייא

 רַאצ ןופ גנוריגער עשיסור יד ןָאטעג טָאה

 -- 1840 ןרָאי יד ןיא ןט1 םעד ײלָאקינ

 -למרעביוא עצרוק ןגָארט סָאדה ,0

 ןפורעג ןלױּפ ןיא םידיסח ןבָאה םישוב

 ןבָאה ןדי עמורפ ."טדיילקעג-שטייד,

 ,לקַאס רעדָא עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןגָארטעג
 שידיי ַא ּפָאק ןפיוא ,(רעמוז ןיא) לטַאלַאכ

 רָאג :קעשַאד ַא טימ לטימ קידכעלייק

 רעטנוא ןגָארט ךיוא ןגעלפ ןדיי עמורפ

 "אס ןופ (לּפַאק) עקלומראי א לטיה םעד

 ןגעלפ תבש ןיא .סנדייז רעדָא טעמ

 -ייז רעדָא ענסאלטַא ןַא ןגָארט םידיסח

 לטיה ַא ּפָאק ןפיוא ןוא ,עטָאּפַאק ענעד

 ךיוא לָאמליײט ,סגדייז רעדָא טעמַאס ןופ

 םישובלמ עשידיי יד וצ ,למיירטש ַא

 רעד ,ןטק תילט רעד ךיוא טרעהעג

 . -נגעלעג עסיוועג ייב ("לטיק, עז) לטיק

 טינ ןעוועג דיּפקמ ןבָאה םידיסח .ןטייה

 עטסערּפעג ןוא ןטאווארק ןייק ןגָארט וצ

 ןבָאה םינבר יד .דמעה םייב רענלעק

 ןוא םישובלמ ענעדייז ןגָארטעג קידנעטש

 ,למייטש רעדָא שולעּפַאק ַא ּפָאק ןפיוא

 טשינ ןײמעגלַא ןיא ןגעלפ ןעיורפ יד

 טשינ יד ןופ ערעדנַא םישובלמ ןגָארט

 ןבָאה יז ךיוא רעבָא .ןעיורפ עשידיי

 ייילקיזוה ערעדנוזַאב עסיוועג טַאהעג

 ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ עמורפ .גנוד

 ןיא .ןעלטייש רעדָא סעקּפוק ּפָאק ןפיוא
 "עג ךיוא ןעמ טָאה ןטייצ עקידרעירפ יד

 ןגעוו -- .ךעלכיטנרעטש עטצוּפַאב ןגָארט

 ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנודיילק עשידיי

 "וריו הדוהי ןואג,, סניבור עז רעטעּפש ןוא

 ןוא ,(ךעלטּפַאשנסיװ טינ רעייז) ?םילש

 טעברַא עכעלטפַאשנסיו ךעלטנירג יד

 -קה תירבעה השבלהה,/ גרעבשרעה ןופ

 ."המוד

 212 רזעלא---רילק

 ןטייּפ רעטסדנטײדַאב רֹזעלא ,רילק
 רעד ןגעוו ,םיטויּפ רעטרעדנוה ןופ רבחמ

 טָאה דנאל ןכלעוו ןיא ןוא ןעוו ,עגארפ

 -עג ןענעז ,רילקה רזעלא יבר טבעלעג

 ןוא ,ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירש

 -נעגעל ליפ םיא ןגעוו ןעוועג ןענעז סע

 ןיא ךיז רע ט'מתח םיטויּפ ןיא .סעד

 (םיורח יד ןופ ןבטשכוב עטשרע יד

 רילק בקעי יברב רזעלא ינא , לָאמ ןייא

 ג"י הגיגח ןיא תופסות ."רפס תירקמ

 רעד ןעוועג זיא סָאד זא ,גנוניימ יד טגָאז

 יברב רזעלא יבר לארשי-ץרא ןיא אנת

 -ָאּפאר ;(טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא) ןועמש

 ,ןזײװַאב ליוו "תודלות,, ןייז ןיא טרַָאּפ

 -יא ןיא טניואועג טָאה ךילק רעד זא

 יד ןופ טייצ רעד ןופ ףוס םוצ עילַאט

 רעבָא ,טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא ,םינואג

 ןבָאה עכלעוו ,םינואג זַא ,טניפעג ןעמ

 יאנורטנ בר יוװ רעירפ ךס א טכעלעג

 טשרע .רילק ןופ םיטויּפ ןעגנערב (ןואג

 עטקעדטנַא יד ךרוד ןעמ טָאה סנטצעל

 טרָאװכוז עז) "הזינג, רעד ןיא די יבתכ

 טבעלעג טָאה רע זַא ,ןזיוואב (?הזינג,

 רעדָא ןט7 ןיא ךרעל לארשי-ץרא ןיא

 דימלת ַא ןעוועג זיא ןוא טרעדָאנוהרָאי ןט8

 רילק ןופ םיטויּפ יד  .ייני ןטייּפ ןופ

 -דמ עטלא ףיוא טיובעג סנטסיימ ןענעז

 "רַאפ ןענעז םישרדמ יד ןופ לייט) ,םישר

 רעייז זיא ךארפש יד .(ןעגנַאגעג ןריול

 םיללכ יד ןגעק טפָא ץנַאג ןוא ערעווש ַא

 ןיא) ארזע ןבא םהרבא יבר .,קודקד ןופ

 ךירבד ויהי ןכ לע, תלהק ףיוא שוריּפ

 םיטויּפ יד ןגעק סױרַא טערט ("םיטעמ

 ןעמונעגנָא ןענעז ייז רעבָא .רילק ןופ
 רעטרעווכוז עז -- .ןדיי עלַא ייב ןרָאװעג
 רילק ןגעוו --- ."טויּפ,, ,"רוזחמ,, ,?ייני,
 םייהלדייה ,"תודלות, טרָאּפָאּפַאר עז

 -יס,, ץנוצ ,םירוזחמ ענייז וצ אובמ םניא

 ידומע,, טוהסדנַאל ,"עיזעָאּפ עלַאגָאגַאנ

 ."טויּפהו הרישה רצוא ., ןָאזדיוואד ,הדובעה
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 ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןיא הללק
 "ונעגנָא טרעוו ןעגנוביולג-סקלָאפ יד ןיא

 ץנַאג טָאה םענייא ןטלעש סָאד זַא ,ןעמ
 רימ ןעניפעג ך"נת ןיא .גנוקריוו ַא טפָא

 יײמַא עכלעוו ןופ ,תוללק טימ ןלעטש ליפ

 רופס רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ ןטס
 טָאה באומ ךלמ קלב ןעמעוו ,םעלב טימ

 ,('מ רבדמב) ןדיי יד ןטלעש וצ ןפורעג
 "עג ןָא ךיז ןביוה ך"נת ןיא תוללק יד

 -רַאפפ "רורא; טרָאװ ןטימ ךעלנייוו

 תישארב שמוח ןיא יװ ,(ןייז לָאז ןטלָאש
 "רע ערעדנַא ליפ ןוא ?המדאה הרורא, 'ג

 ןדיי יד ןבעגעג טָאה טָאג ןעוו .רעט

 "רב, ןבעגעג ךיוא ייז רע טָאה הרות יד

 ,טסייה סָאד ,(א"י םירבד) "הללקו הכ

 ןלעװ הרות יד ןייז םייקמ ןלעוװ ייז ביוא

 רבוע ןלעװ ייז ביוא ןוא ,טשטנעבעג ןייז
 -ךַאפ ןייז ייז ןלעװו הרות רעד ףיוא ןייז

 ,רימ ןעניפעג ארמג רעד ןיא ,ןטלָאש
 ןּפַאכסױרַא טשינ ךיז לָאז שטנעמ ַא זַא

 ןָאק סע לייוו ,ןטלעש ןופ טרָאװ ַא טימ

 הֹּפ חתפת לא ,, טסייה סָאד ,ןרעוו םיוקמ

 טרָאװכוז עז -- .(ט'י תוכארב) ?ןטשל
 ,"הברב ;

 1947 -- 1889) בקעי ,ןיקצאילק
 ,רעקנעד ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה

 רָאטקאדער .,רעקיטערָאעט רעשיטסינויצ
 -אדוי אידעּפָאלקיצנע, רעסיורג רעד ןופ

 רעדנעב 2 יד ןופ ,שטייד ןיא ?אקיא

 טצעזרעביא ,שיאערבעה ןיא לוכשא;
 תרות,,) קיטע סיאזָאניּפש שיאערבעה ןיא
 ,"םיערק,. ,"םימוחת,, ןופ רבחמ ,("תודמה

 תנשמ,, ,"ןהכ ןמרה,; ,"הזוניּפש ךורב;
 םייפוסוליפה םיחנומה רצוא ,, ,"םינושארה
 ,"קרעוו ערעדנַא ןוא ,"?תירבעב

 אנאבראנ 1160 ק"רר ,דוד ,יחמק
 ןופ םירפס ייר ַא ןופ שרפמ ;(1238 --
 עטסדנטיידאב יד ןופ רענייא .,ך"נת
 יבר ןופ ןוז ;רעטלַאלטימ ןיא םיקדקדמ
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 ,(קודקד) ?לולכמ,, ןופ רבחמ ;יחמק ףסוי

 עטשרע יד ןופ רענייא) "םישרשה רפס,
 שוריּפ ןייז ןופ ;(ך"נת ןופ ןענאקיסקעל

 -עג רעייז ןעמ טָאה םירפס-ך"נת ףיוא

 טגָאזעג םיא ףיֹוא טָאה ןעמ ןוא ,ןטלַאה

 שוריּפ םעד ןָא) "הרות ןיא זחמק ןיא םא;,
 יד ןייטשראפ טשינ ןעמ ןָאק יחמק ןופ

 שוריּפ ַא ןבירשעג ךיוא טָאה רע .(הרות

 זיא רע ;?'הבוח תמחלמ,, ,"תובא,, ףיוא

 -ָאליפ יד ןקידיײטרַאפ ןצ ןטערטעגסױרַא

 -נַא יד ןגעק ם"במר ןופ םירפס עשיפָאז
 שוריּפ ןייז ןיא .םינבר עשיפָאזָאליפ-יט

 ןרעלקרעד וצ ךיז רע טימַאב ך"נת ףיוא
 השעמ יד ,עבטה ךרד ךרוד םיסינ ליפ

 טיױל שרפמ רע זיא לאקזחי ןופ הבכרמ
 ,עיפָאזָאליפ

 רעטָאפ ,(1170 -- 1109) ףסוי ,יהמק
 וקדקדמ רעטנַאקַאב ַא ןילַא ,ק"דר ןופ
 {םיטויּפ ןופ רבחמ ,ך"נת ןופ שרפמ
 ,"יולג רפס,, ,"ןורכזה רפס,, ןופ רבחמ
 טצעזרעביא טָאה רע :"הנומה רפס;,

 {"תובבלה תובוח םעד שיאערבעה ףיוא
 השמ יבר ןעוועג זיא ןוז רערעטלע ןייז

 קדקדמ ,(1190 ךרעל ןברָאטשעג) יחמק
 / ףיוא םישוריּפ יד) ך"נתה שרפמ ןוא
 "עג ןענעז סָאװ הימחנו ארזע ,ילשמ

 -עג ,ארזע ןבא ןופ ןעמָאנ ןפיוא טקורד

 רעטשרע רעד טָאה רע ;(םיא וצ ןרעה

 -טייצ יד ןיא "דקּפ, טימ טצונאב ךיז
 ,קודקד ןופ ןעגנוגײנ-טרָאװ

 ,ריּפַאּפ יצ טעמרַאּפ לקיטש ַא עימק
 "ייה ןביושעגנָא ןענעז סע ןכלעוו ףיוא

 "וגס סלַא טניד סָאד ןוא ,רעטרעוו עקיל

 טייקנארק ןגעק ,ןכַאז ענעדישרַאפ וצ הל

 טרָאװ סָאד .ןקילגמוא ערעדנא ןוא

 "שמ רעד ןיא טכארבעג טרעוו ?עימק,
 טרָאד ןופ ןוא (ו"טק תבש) ארמג ןוא חנ
 ןענעז תועימק יד ףיוא זַא ןעז וצ זיא
 רעד .טָאג ןופ ןעמענ ןבירשעגנָא ןעוועג
 זיא תועימק ןיא ןביולג-סקלָאפ רעשידיי
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 ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא ,רעטלַא ַא רעייז

 רעטלַאלטימ ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ןענעז תועימק ןופ ןרעטסומ טנייה זיב

 -שז סע .ךאלמה לאיזר רפס ןיא ןַארַאפ
 -תועימק ערעדנוזַאב ןַארַאפ ךיוא ןענ

 "תועימק חסונ, ,"תועימק רפס,,) םירפס

 טרָאװ ןופ גנומַאטשּפָא יד .(ערעדנַא ןוא

 סטוהאק עז -- .טנַאקַאב טינ זיא עימק

 ."טשימק,, טרָאװכוז ,םלשה ךורע

 2 ןופ ןעמענ אצמק רב ,אצמק
 ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי ןיא ןשטנעמ

 ןיטג ארמג רעד ןיא :;ינש תיב ןברוח

 ןנחוי יבר ארומא רעד טלייצרעד ה"נ

 טקידיײלַאב טָאה ןעמ סָאװ םעד בילוצ זַא

 -עגסױרַא םיא טָאה ןעמ ןוא אצמק רב

 טָאה ןעמ רעכלעוו וצ הדועס ַא ןופ ןבירט

 טַאטשנַא תועט ַא ךרוד ןדאלעגנייא םיא

 ןשימיור םוצ קעװַא אצמק רב זיא ,ןאצמק
 סָאד ןוא ןדיי יד טרסמרַאפ ןוא רעסייק

 לייט ,םילשורי ןברוח םוצ טריפרעד טָאה

 ןיא סָאד זַא .ןעניימ רעקירָאטסיה

 "סעסּפמעק ןופ ןז רעד סעסּפמעק,

 -למ,, ךוב ןייז ןיא סויווַאלפ עכלעוו ןגעוו

 ןַא ןעוועג זיא רע וַא ,טלייצרעד ,"המח

 ,רעמיור יד ןופ רעגנעהנָא

 -אב טרעוװו האנק ןופ הדימ יד האנק
 רעזעיגילער רעשידי רעד ןיא טכארט

 ,תודימ עטסנרע יד ןופ ענייא סלַא קיטע

 ('כ תומש) תורבדה תרשע יד ןיא ןיוש

 ;?דומחת אל, טָאברַאפ רעד ןַארַאפ זיא
 ןגעק ןענעז םירפס-ך"נת ערעדנַא ךיוא

 ,(?האנק תומצע בקרו, ד"י ילשמ) האנק
 ,טגָאזעג טרעוו 'ד תובא הנשמ רעד ןיא
 סָאװ ןכאז יד ןופ ענייא זיא האנק זַא

 -גערב) "םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ ,
 (טלעװ רעד ןופ ןשטנעמ םעד םוא ןעג
 זַא ,טגָאז (ב"כ ארתב אבב) ארמג יד
 תאנק, ,טוג ָאי האנק זיא ךאז ןייא ןיא
 ןייא סָאװ סָאד) "המכח הברת םירפוס |

 ליוו ןוא ןטייווצ ןיא אנקמ ךיז זיא דמלמ
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 -לת ענייז טימ רעסעב ןענרעל םעדכרוד

 ,(המכח רעמ סָאד טײרּפשרַאפ ,םידימ

 -ידיי יד ןפורעג ןעמ טָאה יוזא םיאגק
 טייצ רעד ןיא ןטאירטַאּפ עמערטסקע עש
 םייב רעמיור יד ןגעק המחלמ רעד ןופ

 ןבָאה יז ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח

 רעמיור יד טימ רָאט ןעמ זַא ,ןטלַאהעג
 ןפמעק רָאנ ,תורשּפ ףיוא ןייגנייא טשינ

 -ץרא ןופ טייהיירפ רעקידנעטשלופ רַאפ

 טרעװ "?םיאנק, ןעמָאנ רעייז ,לארשי

 {ו קרּפ ןתנ יברד תובא ןיא טנָאמרעד

 טכארבעג טרעװ "?םיאנק,, טרָאװ סָאד

 א"ּפ ןירדהנס) רעטרע עכעלטע ןיא ךָאנ

 -געמַאזוצ ןיא טשינ רעבָא ,(ערעדנַא ןוא

 ןיא .המחלמ רעקיזָאד רעד טימ גנַאה
 "ינוירב, ןפורעגנא ייז ןרעוו ו"נ ןיטג
 ייז טפור סויוואלפ ;"ןיקירקיס,, ךיוא ןוא
 ןוא "רעיראקיס, ךיוא ןוא ?ןטָאלעז;

 -גוזַאב ַא ןגעוו יו ייז ןגעוו טביירש רע
 יירד יד ןבעל ,עטקעס רעשידיי רערעד

 "יא ,םיקודצ ,םישורּפ סעטקעס ערעדנַא
 "ומדק ;8 לטיּפַאק ,2 ךוב תומחלמ) םייס

 סויואלפ יו .(ו לטיּפַאק ,18 תוינ

 -עג טעדנירגעג עטקעס יד זיא טלייצרעד

 רעד ןגעוו --- .ילילגה הדוהי ךרוד ןרָאװ

 ךיוא עז ."םילשורי ןברוח, עז המחלמ

 ,"יגוירב;;

 ?אטערק, עז אידנק

 - ,"הנקה. צז הנק

 ,םישדק רדס ןיא תוינשמ אתכסמ םינק
 -אב ;ארמג ןוא אתפסות ןָא ,םיקרּפ 8
 ןטסענ ןופ ןשימסיוא ןופ םיניד טלדנַאה

 -ערבעה ףיוא ?ןק,) תונברק-תופוע ןופ

 ,("טסענ; ַא שיא

 "סאסנעסק, רעשיכירג רעד ןופ סםנק
 ןפָארטשַאב ,"סוזנעצ, ןשינייטאל ןיא
 ןוא הנשמ רעד ןיא קורדסיוא ,(ףָארטש
 (ערעדנַא ןוא 'ג קרפ תובותכ) ארמג
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 וצ טּפשמ ןשוח ךורע ןחלש ןיא ךיוא יו

 ןעמ סָאװ ףָארטשיטלעג יד ןענעכיײצַאב

 טצוונאב ןעמ .םענייא ףיוא ףיױרַא טגייל

 אקוד טשינ "ןענעסנק,, טרָאװ סָאד ךיוא

 רעדעי ףיוא רָאנ ?ףָארטש-טלעג , ףיוא

 טגייל להק רעדָא ןיד תיב סָאװ ,ףָארטש

 ,םענייא ףיוא ףױרַא

 םעד ןעגנירּפשרעביא ךרדה תציפק
 -םיסינ עשידיי ענעדישראפ יד ןיא ;געװ

 ןעמ סָאוװ ,טרָאס ןייא ןַארַאפ זיא םירוּפס

 -"ףרדה-תציפק , ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב
 -ידצ ןופ םיתפומ ןענעז סָאד .תוישעמ

 רעייז ַא ןיא ןויוװַאב ןבָאה סָאװ ,םיק
 עגנַאל ןעגנירּפשוצרעביא טייצ רעצרוק

 -דהנס ארומג רעד ןיא .ןגעו סעקערטש

 ?ץראה ול הצפק, סע טסייה א"צ ןער

 טלייצרעד ןרעוו םירוּפס עשידיסח יד ןיא
 "רשי יבר ןגעו ךרדח תציפק ןופ םיסינ
 ןוא סהרש בייל יבר ,בוט םש לעב לא
 ,םיקידצ ערעדנַא

 -טימ ןיא לזניא (ןרעּפיצ) ןיסירּפק
 ;לארשי-ץרא ןופ טייוו טשינ ,םי ןשידנעל
 רעד ןייז סָאד לָאז ןעגנוניימ לייט טיול

 -מג רעד ןיא .('ב הימרי) ?םיתכ יא;

 -ירּפק ןופ ןייוו רעד טנָאמרעד טרעוו אר
 ןיא .(ו"ל תוכרב) ?ןיסירפק ןיי, ןיס

 רעד ךרוד ןדיי טבעלעג ןבָאה ןיסירּפק

 ;טציא זיב ינש תיב ופ טייצ רעצנַאג

 "טע ןעוועג ןענעז טייצ רעטצעל רעד ןיא

 דנַאל ףיוא ןדיי ןצעזַאב וצ ןוואורּפ עכעל

 טימרעד ןענעז סע ןוא ,ןיסירּפק ןיא
 עשיטסילאירָאטירעט ןדנובראפ ןעוועג

 -יואוו סע ;דנַאלגנע וצ טרעהעג ;רענעלּפ
 ,ןדיי 400 ךרעל ןענ

 זיא ייץק , טרָאװ ןופ שטייט רעד ן"ק
 ןעמ טניימ ךעלנייוועג ןוא ,'"ףוס רעד;
 טייצ יד ,"תולג ןופ ףוס רעד,, טימרעד

 טמַאטש סָאד ןעמוק טרעוװ חישמ ןעוו
 תע דע, ,"תואלפה ץק,) ב"י לאינד ןופ
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש .('ץק
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 "ןיִצק יבשחמ,/ יד ןעוועג ןענעז ארמג
 טוואורפעג ןבָאה עכלעוו ,(ז"צ ןירדהנס)

 ןעמוק טעװ חישמ ןעוו .,ןענעכערסיוא

 ןופ םישרפמ יד ןבָאה סרעדנוזַאב ןוא

 ןוא ןואג הידעס בר) רעטלאלטימ ןעירפ

 רעד) טייצ רעײנ רעד זיב (ערעדנַא
 טוואורּפעג (ערעטעּפש ךיוא ןוא ם"יבלמ

 "נָא טרעוו סָאװ ,טייצ יד ןענעכערסיוא
 ןיא םרָאפ רעטרעײלשרַאפ ַא ןיא ןבעגעג

 הלגמ , ןסייהעג טָאה סָאד .ב"י לאינד
 ."חישמ,, טרָאװכוז עז -- ."ץק םעד ןייז

 .?רעמיאַארַאק, עז םיארק

 1785 ק"נר ,ןמחנ ,לַאמכָארק
 רךיית בא שדוח שאר ,1840 -- דארב ןיא
 "ידי רעטסדנטיידַאב ,(לָאּפָאנרַאט ןיא

 -רָאפ ,טייצ רעיינ רעד ןיא רעקנעד רעש
 -ידיי ןוא םוטנדיי ןופ ןזעװ ןופ רעש

 -ףיט רעד ןופ רעטָאפ ,עטכישעג רעש
 תמכח ןיא הריקח רעשיטירק רעדנעייג

 רענרעדָאמ רעד ןופ רעדנירגַאב ,לארשי
 ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ עיפָאזאירָאטסיה

 "עג ןיא לַאמכארק .עיגילער רעשידיי

 סלָא ןיוש ןוא ,דָארב ןיא ןרָאװעג ןריוב

 םידומיל עשידיי ץוחא רע טָאה לגניא
 "ומיל שכעלטלעוו סָאװטע ךיוא טנרעלעג

 ךָאנ :ךארּפש עשטייד יד ךיוא ןוא םיד

 ווָאקלושז ןייק (רָאי 14 וצ) הנותח ןייז

 רעצנַאג רעד טימ ןעמונעג ךיז רע טָאה
 טרידוטש  ,גנודליבטסבלעז וצ תובהלתה

 סרעדנוזַאב ,עיפָאזָאלאֿפ ,קיטאמעטאמ
 טָאה רע ןוא ,לעגעה רעטעּפש ןוא טנַאק

 רפס ןופ סולפנייא םעד רעטנוא) .,ךיוא
 -ודא ןמ הירזע יבר ןופ ?םיניע רואמ,,
 -ָארּפ יד ןיא ךיז ןפיטרַאפ ןעמונעג ,(םימ
 -עג רעשידיי ןוא םוטנדיי ןופ ןעמעלב
 רעסיוועג ןוא םירבח ענייז וצ .עטכיש
 -לושז רעד טרעהעג ןבָאה םידימלת סָאמ

 המלש יבר ,תויח שריה 'ר בר רעוװָאק

 -גיוועל ,ךָאלב ,(ר"יש) טרָאּפָאּפאר בייל
 ןבעג ןוא ןסעומש ייז טימ טגעלפ רע ;ןָאז
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 -שה רעשידיי ופ טסייג ןיא ןעגנוזייוונָא

 -עג טָאה רע ;גנושרָאפ רעשידיי ןוא הלכ

 -אק יד ןופ םיליכשמ טניירפ ךיוא טַאה

 הטונ זיא רע זַא ,דשח ןגעק) רעמיאַאר

 -רַאפ לַאמכָארק טָאה רעמיאַארַאק יד וצ

 ענייז ןיא ;(גנורעלקרעד ַא טכעלטנפע

 ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רָאי עטצעל

 ןרַאפ .ןבוָאטשעג זיא רע ואוו ,דָארב
 -ייז לָאז ןעמ ןַא ,ןטעבעג רע טָאה טיוט

 וצ ןריגאדער םוצ ןבעגרעביא םיבתכ ענ
 ןטגרעלעג ןטמירַאב םעד טניירפ ןייז

 -תכ יד .ץנוצ דלָאּפָאעל ןַאמּפיל בוט-םוי

 ןרעטנוא ןבעגעגסױרַא ץנוצ טָאה םיב

 לייט טיול) "ןמזה יכובנ הרומ,, ןעמָאנ

 ַא טַאהעג סע לַאמכארק טָאה ןעגנוניימ

 (?הפורצ הנומא תרות,, ןבעגעג ןעמָאנ

 יד רַאפ רעזייווגעוו רעד, טסייה סָאד

 !טייצ רעקיטציא רעד ןיא עדנשזדנָאלב
 ךרוד ןרָאװעג טכארטַאב זיא רפס סָאד

 "ייוצ ַא סלַא םיליכשמ ענעעזעגנָא

 רעד ,(ם"במר ןופ) םיכובנ הרומ רעט

 -יא זיא רעכלעוו ,"ןמזה יכובנ הרומ,
 -קריוו זיא ;לָאמ 2 ןרָאװעג טקורדעגרעב
 ןוא הריקח ןופ לאווק רעד ןרָאװעג ךעל

 רַאפ םוטנדיי ןופ ןזעו םעד רעביא ןסיוו

 םתס ןוא רעקנעד עשידיי עטסנרע עלַא

 -ןײה זיב טלָאמעד טניז ץנעגילעטניא
 -- ָאד טיג לַאמכָארק .טייצ רעקיט

 רעביא ןעגנושרָאפ עשיטירק ענייז ץוחַא
 ןופ ,עטכישעג רעשידיי ןופ ןטנעמָאמ

 ןיא טייו זיב ,ינש תיב ןופ טייצ רעד
 םיבותכ ,ך"נת םעד רעביא ,רעטלאלטימ

 "ינאירדנאטקעלאישידי רעד  ,םינורחַא
 יד ,הכלה ןוא הדגַא ,עיּפָאזָאליפ רעש

 -- ארזע ןבא ןופ קיטירק-ך"נת עקיסעמ
 -יױשנַא עשיפָאזָאליפ ענעגייא ןייז ךיוא
 -ידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד רעביא גנוא

 טלָאמעד ןופ טסייג ןיא עטכישעג רעש
 -אירָאטסיה רעד ,םזינאילעגעה ןרעלוּפָאּפ
 סָאד .לעגעה ףָאזָאליפ ןשטייד ןופ עיּפָאז

 -עג וצ לאמכָארק ןופ גנואימאב יד זיא

 220 ןמחנ ,לַאמכָארק

 ,ענארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפ

 ,קלָאפ עשידיי סָאד דָארג זיא סָאװרַאפ

 -לעפ-םוטרעטלא עלַא ןופ עקיצנייא סָאד

 -ערַא רעד ףיוא ןריטסיזקע ןבילבעג ,רעק

 טשינ זיא ןוא עטכישעג רעד ןופ ענ

 ערעקיטכעמ עטלַא יד יװ ןדנואוושראפ

 ןוא סרּפ ,לבב ,רושא ,םירצמ ,סעיצאנ

 קנאדעג-טנורג סלא טמענ רע .,ערעדנַא
 יװ טקנוּפ ,קלָאפ א זַא ,גנוניימ סלעגעה

 ,ילבפיוא טנגוי ןופ טייצ ַא טָאה ,דיחי ַא
 "עג יד ןופ טייצ עכעלנעמ יד ךָאנרעד

 טמוק ךָאנרעד ןוא ,ןרָאי עלעטימ עטצעז

 ,גנודניוושראפ יד ףיורעד ןוא ,רעטלע יד
 זא ,טלַאה לַאמכָארק רעבָא .טיוט רעד

 "רעד סיוא ךיז טלייט קלָאפ עשידיי סָאד
 ,רעטלע ןופ טייצ רעד ךָאנ סָאװ ,טימ

 ןוא טיײנַאב רעדיו םיצולּפ סע טרעוו
 עלעטימ רעדיו ,טנגוי ַא רעדיוו טָאה

 ךָאנרעד ןוא ,רעטלע רעדיוו ןוא ןרָאי
 רע .רדסכ יֹוזַא ןוא טנגוי ַא רעדיוו

 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא יװ ןָא טזייוו
 -ָאּפע עקיזָאד יד טרזחעגרעביא ךיז ןבָאה

 טמענ רע ."ןטייצ יירד, יד ןופ סעכ
 ונרוצכ אל, םעד שמוח ןופ רעטרעוו יד

 קלָאפ ןשידיי ןופ טסייג רעד זַא ,"םרוצ

 ןדעי ןופ טסייג םוצ ךיילג טשינ זיא

 קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,קלָאפ רעדנַא
 עקיטסייג סָאד) "ינחור ןינע, םעד טָאה
 "וצ טינ (?טסיײג-סקלָאפ,, סלעגעה ,ןזעוו

 ןיק וצ .,גנוניישרעד ןייק וצ ןדנובעג
 יװ טפַאשנגיא רעקיטסייג רערעדנוזַאב

 -נעש טַאהעג ןבָאה ןכירג עקילָאמַא יד

 -ידיי רעד רָאנ ,המודכו המכח ןוא טייק
 רעבירעד ןוא ,טולָאסבַא זיא טסייג רעש
 סע ןוא ,ןעײנַאב קידנעטש ךיז רע ןָאק
 םיליכשמ עשידיי ןופ בוח רעד יא
 טסואוואב ןרעוו וצ ןוא ןייז וצ ררבמ
 ךיוא זיא סָאד) טסייג ןקיזָאד ןופ ךיז ןיא
 םעד ןגעװו הטיש סלעגעה ןופ ןיז ןיא

 םענעגייא םוצ טמוק סָאװ טולָאסבַא;

 -ָאד ןייז זיא לַאמכָארק ,("ןייזטסואווַאב
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 ןופ םיקוסּפ טימ ריבסמ הטיש עקיז

 ןוא הנשמ רעד ןופ רעטרעוו ןוא ך"נת

 הריתי הבח, תובא ןיא הנשמ יד) ארמג

 ,"הדמח ילכ םהל הנתינש םהל תעדונ

 םענעגײא םעד ןופ ןייזטסויואב סָאד

 ("דימעמה רבד, םעד ,ןזעוו ןקיטסייג

 -רָאפ רעד ןיא טמענרַאפ לַאמכָארק --

 טייצ רעיינ רעד ןיא םוטנדיי ןֹופ גנוש
 "גייא ןייז ןוא ,טרָא עטסנעעזעגנָא סָאד

 -ףּפש יד ףיוא סיורג רעייז זיא סולפ

 דחא) רעקנעד עלַאנאיצַאנ עשידיי ערעט
 וצ אובמ ןיא עז -- .(ערעדנַא ןֹוא םעה

 לכ,/ ןוֿפ עבַאגסיױא סעשטיווָאדיוואר

 ."ק"נר יבתכ

 ."ץנארק בקעי, עז בקעי ,ץנארק

 "טּפיוה) ןלױּפ ןיא טָאטש עקַארק
 א ןעמונרַאפ ,(עיצילַאג-םרעמ ןופ טָאטש
 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טרָא סיורג
 -ידיי סלַא טנָאמרעד טרעװ ,ןליוּפ ןופ

 -גוהרָאי ןט14 ביױהנָא ןיא בושי רעש
 יבר םינבר עטמיראב יד טָאהעג :טרעד

 סילרעסיא השמ יבר ,קַאלַאּפ בקעי

 "ריס לאוי יבר ,לשרעה ,ר יבר ,(א"מר)
 רעלעה ןאמּפיל בוט-םוי יבר ,(ח"ב) שיק

 ערעטעּפש יד ןיא ,("בוט-םוי תפסות,;)
 ןועמש יבר ,סלעזיימ שירעב יבר ןטייצ
 "נֲא ןוא רעציבמעד ןתנ םייח יבר ,רפוס

 ךרעל 1989 גירק םעד רַאפ טַאהעג ;ערעד
 "רעלטיה יד טָאה סנטצעל ,ןדיי טנזיוט 0
 ןטסערג םעד טעטכינראפ טרָאד גנוריגער
 ,ץנוצ ןופ ?קדצה ריע,, עז -- .ןדיי לייט

 "ןברק,  טרָאװ סָאד תונוברק ,ןברק
 ,ךיז ןרעטנענרעד ,"ברק, טרָאװ ןופ זיא
 נָא ןעמ טָאה טימרעד ןוא ,ןעגנַאלרעדוצ

 הנתמ סלַא טָאג וצ ןעגנערב סָאד ןפורעג

 ,ליא ,ןיוו ,לעמ .,ףוע ,המהב ַא
 'ד תישארב שמוח ביוהנָא ןיא ןיוש
 ןופ רעדניק יד ןגעוו טלייצרעד טרעוו

 ןבָאה ייז זא ,לבה ןוא ןיק ,ןושארה םדא
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 סָאד טסייה טרָאד) תונברק טכארבעג

 ןעניפעג רעטעּפש .טָאג וצ ("החנמ,
 ,קחצי ,םהרבא ,חנ ייב שמוח ןיא רימ

 תונברק ןעוועג בירקמ ןבָאה ייז זא ,בקעי

 ןענעז ןדיי יד ןעוו .טָאג וצ חבזמ ַא ףיוא

 טשינ ייז ןבָאה לארשייץרא ןייק ןיירַא

 ,תונברק רַאפ טרָא לארטנעצ ןייא טַאהעג

 ,תומב ףיוא ןעוועג בירקמ ןבָאה ייז רָאנ
 -ימ .רעטרע עכיוה ףיוא טסייה סָאד

 טכארטַאב זיא סָאװ ,ןייטש ַא ףיוא סנטס

 ךלמה המלש ןעוו .,קיליײה סלַא ןרָאװעג

 -ורי ןיא שדקמה תיב סָאד טיובעג טָאה

 -גואימאב ליפ רדסכ ןעוועג ןענעז םילש

 "רק ןייז בירקמ טינ לָאז ןעמ זא ,ןעג

 עלא רָאנ ,תומב ערעדנוזַאב ףיוא תונב

 תיב ןיא תונברק יד ןעגנערב ןזומ ןלָאז

 ןיא רעטרעװ יד ןופ ןיז ןיא ,שדקמה

 רשא םוקמה לא םא יכ, זיט םירבד שמוח

 רעבָא "םש ומש ןכשל ךיהלא 'ה רחבי
 "גוזאב) םיכלמ רפס ןיא םירוּפס יד ןופ
 ןדיי יד זא עז וצ זיא (ז"י 'ב סרעד

 "גוזַאב יד ףיוא ןעוועג בירקמ ָאי ןבָאה
 ךלמה והישאי טשרע ןוא ,תומב ערעד

 ,טפַאשענּפָא סָאד טָאה (ג"כ 'ב םיכלמ)

 זיא שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ ןיא טשרע
 ןעמוקעגרָאפ תונברק ןייז בירקמ סָאד

 םילשורי ןיא שדקמה תיב ןיא זיולב טעמכ

 ,םירצמ ןיא "וינח תיב, רעד םַאנסיוא)

 ןיא םיזירג רה ןפיוא םינורמוש יד ןוא
 יִד -- .םינהכ יד ךרוד רָאנ ןוא (םכש

 ןוא ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז תונברק
 ןיא סטנסיימ טנכערעגסיוא ןרעוו יז
 יז ןרעו הנשמ רעד ןיא ;ארקיו רפס

 ןוא םיחבז תותכסמ יד ןיא טנכערעגסיוא
 הרות הנשמ ם"במר ןיא ןוא ,תוחנמ

 תונברק יד ."תונברקה ישעמ תוכלה,
 ןופ ןעמָאנ ןיא ייס טכארבעג ןעמ טָאה
 ןברק םעד גָאט ןדעי ,לארשי קלָאפ ןצנַאג
 םעד בוט-םוי ןוא תבש ךיוא יוז ,דימת

 רעדעי ייס ןוא ,ערעדנַא ןוא ,ףסומ ןברק
 "דנ ןוא םירדנ ,חסּפ ןברק :רעדנוזַאב דיי
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 "יבע ןַא ןָאטעג טָאה רע ביוא רעדָא ,תוב

 תונברק-תוריבע עקיזָאד יד ;גגושב הר

 ,הלוע ,תואטח :ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז

 ןופ לָאמלײט ,המהב ַא לָאמלייט ,םשא

 ןעװעג ןענעז סע .ףוע ןַא רעדָא ,לעמ
 יװ ,םידיחי ןופ ,תונברק עדעדנַא ךָאנ

 -עג סע טָאה בוט-םוי םימלש ,לשמל

 -ודכו ,םירוכב ,הדות ,('הגיגח,, ןסייה

 ןיא עז תונברק עלַא יד ןגעוו -- .המ

 ףיוא "לארשי תראפת,, םוצ המדקה רעד

 לארשי יבר ןופ םישדק רדס תוינשמ

 ,עינעג טרָאד טיג רעכלעװ ,ץישפיל

 עלא יד ןגעוו םיטרּפ עטריזיטַאמעטסיס

 זַא ןקרעמַאב וצ זיא סע -- .תונברק

 טקירדעגסיוא קידנעטש ןבָאה םיאיבנ יד
 יזַא טשינ טניימ טָאג זַא ,גנוניימ רעייז

 ןופ ץרַאה עטוג סָאד רָאנ ,תונברק

 יזא .םישעמ עטוג ןָאט סָאד ,שטנעמ
 ' הכימ ,'ז הימרי 'א היעשי ןיא זיא

 תושע םא יכ -- םילא יפלאב 'ה הצריה;)

 "ובנ הרומ,, ןיא ם"במר רעד .(?טּפשמ

 "רק יד ןופ םעט רעד זַא ,טנָאז ?םיכ
 ןופ ןדיי יד ןעניואוועגוצּפָא ידכ זיא תונב

 יד ;רעטעגּפָא יד וצ .תונברק ןייז בירקמ

 תונברק יד ןיא ןייא ןעניפעג םילבוקמ

 -רע ליפ ןיא טגנערב ארמג יד -- .תודוס

 תיב סָאד ןעוו ,טנייה זַא ,םירמַאמ רעט
 -נַא תוליפת יד ןענעז ,בורח זיא שדקמה

 תוכרב ,ז"כ תינעת) תונברק יד טַאטש
 ,(רעטרע ערעדנַא ןוא ב"ל

 ןיא ןדילגטימ-עילימַאפ רעטנָאנ םורק
 טפַאשהבורק טָאה עיגילער רעשידיי רעד
 ןטכיזניה ליפ ןיא גנוטיידַאב עסיורג ַא

 "ורק לייט טימ ;ןטארייה םייב סנטטשרע
 ַא יו ןטאריה טשינ ןעמ רָאט םיב

 ,רעטומ סבייוו ,עמומ ַא ,רעטסעווש
 ,בייו ןופ ןבעל םייב רעטסעווש סבייוו
 (הנמלא רעדָא טגעג) יורפ סרעדורב
 א תףגָאז תודע ןגעוװ סנטייווצ ,המודכו

 סנטירד .ןגָאז וצ תודע לוסּפ זיא בורק

 הרותה תאירק---בורק

 סע .(?ןבירשי
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 "ענ טברַאטש רענייא ביוא ;השורי ןגעוו

 ,רדס ַא טול םיבורק יד השורי יד ןעמ

 ,רעטכעט ךָאנרעד ,ןיז ןעייג טשרעוצ
 ,רעטייוו יױזַא ןוא רעדירב ךָאנרעד

 -- 1866 ןריובעג) לאומש ,סיורק
 ,לארשי תמכח ןיא רעטנרעלעג ,(8

 "רעניבאר ןיא רָאסעּפָארּפ רעקיראיגנַאל

 תוינומדק,, ןופ רבחמ :ןיוו ןיא רַאנימעס
 יד,, ,(עיגָאלָאעכרַא עשידומלת) "דומלתה

 ןיא רעטרעו עשיניײטַאל ןוא עשיכירג

 לייט ךיוא יוװ ,"םוגרת ןוא שרדמ ,דומלת

 "יימ ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא קרעװ ערעדנַא
 .שטייד ןיא ןבירשעג סנטס

 עג, ןוא ?טניילעג,) ביתכ| ירק
 רעטרעוו ןַארַאפ ןענעז

 שרעדנַא ןבירשעג ןרעוו סָאװ ך"נת ןיא

 ענעבירשעג יד  .ןזעלעג ןרעוו ייז יוװ
 ענעזעלעג יד ןוא ?ביתכ,, טסייה םרָאפ

 עז) "הרוסמ, יד ."ירק,, טסייה םרָאפ

 טנכייצרַאפ טָאה ("הרוסמ,; טרָאװכוז
 ןליפַא ןַארַאפ ;'ביתכו ירק,, עכלעזַא ליפ

 טשינ ןצַאגניא ןעייטש סָאװ רעטרעוו

 -רַאפ ןוא ,ןזעלעג ןרעוװ ייז ןוא ןבירשעג

 ןרעו ןוא ןבירשעג ןעייטש ייז ,טרעק
 עטשרע יד :;ןזעלעג טשינ טּפיוהרעביא

 "ייוצ יד ןוא "ןביתכ אלו ןיירק,, ןסייה

 ןרעוו ייז ?ןיירק אלו ןביתכ,, ןסייה עט

 זַא ,ז"ל םירדנ ארמג רעד ןיא טכארבעג
 סָאד ,"יניסמ השמל הכלה, ןענעז ייז

 -עג ןבעגעגרעביא זיא סָאד זַא ,טסייה

 יד -- .ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ ןרָאװ
 עקיזָאד יד ןופ ןעיצ ןליוו רעקיטירק-ך"נת
 ןענעז סָאד זַא ,גנוניימ יד "ביתכו ירק,,
 -ַאב יד ןופ ןטסקעט ענעדישרַאפ ןעוועג

 לאומש עז -- .ןלעטש-ך"נת עדנפערט

 ןולח ןיא "םירפוס תחּפשמ,, דלעפנזָאד
 ."ביתכו ירק,, יד ןגעוו איי

 ןיא ןענעייל סָאד הרותה תאירק
 רָאג יד ןופ רענייא זיא סע .(הרות רפס
 הרות רפס ןיא ןענעייל וצ םיגהנמ עטלַא
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 .ןענעוואד םייב געט עסיוועג ןיא רוביצב

 קיטנָאמ ןענעייל וצ ןעמונעגנָא זיא טנייה

 -רּפ עטשרע יד זיולב קיטשרענָאד ןוא

 טפור ןעמ ןוא הרדסיךָאװ רעד ןופ הש

 ןהכ) תוילע וצ ןָאזרעּפ יירד רָאנ ףיוא
 -דס עצנַאג יד תבש ןוא ,(לארשי ןֹוא יול

 ףיא טפור ןעמ ןוא ךָאוװ רעד ןופ הר
 ,ישילש ,יול ,ןהכ) ןָאזרעּפ 8 תוילע וצ

 (ןורחא) יעיבש ,ישיש ,ישימח .,יעיבר

 יד) החנמ ייב ךיוא טנעייל ןעמ ,ריטפמ

 (ךָאו רעדנעמוק רעד ןופ השרּפ עטשרע

 "יװעגנָא לעיצעּפס יד) םיבוט םימי ןיא
 לֹוח ,(ריטפמ ַא ךיוא ןוא ,תוישרפ ענעז

 "רּפ יד) םיתינעת ,םירוּפ ,הכונח ,דעומה
 םוצ ףױרַא טייג סָאװ רעד .,(לחיו הש

 ןפורעגפיוא טרעװ הילע רעד וצ רפס

 טשרעוצ טכַאמ רע ןוא ,"דומעי, טימ
 ,ךָאנרעד ןוא ,"ונב רחב רשא, הכרב ַא

 ,ליט ןייז טנײלעגּפַא טָאה ןעמ יװ

 רעד ;"ונל ןתנ רשא,, חכרב יד רע טכַאמ

 ןופ תוכרב יד ךיוא טגָאז ריטפמה לעב
 "בוז עז) הרטפה יד ךיוא ןוא הרטפה רעד

 ןיא ןענעײל סָאד ,('הרטפה, טרָאװ

 יָשמ רעלעיצעּפס ַא טימ רָאפ טמוק רפס

 עקילָאמַא) ארוקקלעב ַא ךרוד עידָאל
 וצ רענעפורעגפיוא רעדעי טגעלפ ןטייצ

 (השרּפ ןייז ןענעייל ןיילַא הילע רעד

 ימ, ןכַאמ ֹוצ טריפעגנייא ךיוא זיא סע
 טַאהעג טָאה סָאװ ,םעד רַאפ ?ךריבש

 ענייז רַאפ לָאמלייט ךיוא ןוא הילע יד

 רעד ןוא ,טניירפ ןוא עילימַאפ רעטנעָאנ
 תובדנ בדנמ ייברעד זיא הילע רעד ןופ

 רעד ןיא -- .ןקעווצ ענעדישרַאפ ףיוא
 'טע ןַארַאפ ןענעז ב"פ אמק אבב ארמנ
 ןעוו ,עגַארפ רעד ןגעוו ןעגנוניימ עכעל
 ןיא ןענעייל סָאד טריפעגנייא ןעמ טָאה
 ןופ סע טמַאטש לייט טיול .הרות רפס

 ערעדנַא טיול ,ונבר השמ ןופ טייצ רעד

 יד זַא ,רעכיז זיא סע ;רפוסה ארזע ןופ

 ןוא ,גהנמ רעטלַא ןַא זיא הרותה תאירק
 יב גהנמ רעטלַא סלַא טנַאמרעד טרעוװו

 עמוע תאירק

 .ח"ט רבדמב) |
 ןעמ טגָאז שידיי ןיא ןוא ,"עמש תאירק , !
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 ואוו ,"ןָאיפא ןגעק,, ןייז ןיא) סויוואלפ

 ןענעיל וצ גהנמ רעד וַא ,טביירש רע
 -יפ ,(ונבר השמ טריפעגנייא טָאה תבש
 ןַא ןעועג לָאמַא ךיוא זיא סע -- .ןָאל

 ןשיוװצ הרות יד ןענעייל ןיא דישרעטנוא
 ןיא ,לארשי-ץרא ןוא לבב ןופ ןדיי יד

 ןענעייל רימ יו טנעיילעג ןעמ טָאה לככ

 גנולייטנייא רעקיטנייה רעד טיול ,טנייה

 -ארב ,ָאזלַא ,תורדס ןיא שמוח םעד ןופ

 ךָאװ עדעי ,רדסכ ױזַא ןוא ךל ,חנ ,תיש

 ףיולרַאפ ןיא זַא ,ױזַא ,הרדס עצנַאג ַא

 טנעילעגכרוד ןעמ טָאה רָאי ןייא ןופ

 ןעמ טָאה רָאי ףוס ןוא ,םישמוח 9 עלַא

 -ץרא ןיא ןגעקַאד .הרות יד טקידנעעג

 -מוח יד טלייטעגנייא ןעמ טָאה לארשי

 ןעמ זַא ,ױזַא ,תוישרּפ ערענעלק ןיא םיש

 ןיא םישמוח 8 עלא טנעיילעגכרוד טָאה
 יקסמ, ,ט"ב הליגמ) רָאי 8 ןופ ףיולרַאפ

 -יזָאד רעד ;(ןינש תלתב אתיירואדל

 ןעוועג ךָאנ זיא גהנמ-לארשי-ץרא רעק

 -רעד) טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא םירצמ ןיא
 לייט ַא ,('ןימינב תועסמ,, ןיא טנָאמ

 םעד טיול טנדרָאעגנייא ןענעז םישרדמ

 ןכָאנ -- .לאושייץרא ןופ רדס ןקיזָאד

 -יא ףיוא ןעמ טפור רפס םעד ןענעייל

 (רפס סָאד ןביוהוצפיוא) "הבגה, ֹוצ םענ
 ןעלקיועצנייאא) הלילג וצ םענייא ןוא

 טגײלעג טרעװ הרות יד ,(רפס סָאד

 רפוס ַא ךרוד ןבירשעג רפס ַא ןופ רָאנ

 יד .שהרות רפס; עץֹז) טעמרַאּפ ףיוא

 ןיא ךיז ןעניפעג ןענעיל ןופ םיניד !
 ןוא הליפת תוכלה הרות הנשמ ם"במר

 .ערעדנַא ןוא ב"צר םייח חרוא ךורע ןחלש

 טול .(עמש ןענעייל עמׂש תאירק
 גָאט ןדעי ןגָאז ןעמ ףרַאד ןיד ןשידיי םעד
 יד טכַאניב ןוא ירפרעדניא ,לָאמ ייווצ
 (| םירבד) "לארשי עמש, תוישרפ
 יד ןוא (איי םירבד) "עומש םא היהו;
 "השמ לא 'ה רמאיו, תיציצ ןופ השרּפ

 ןעמ טפור עקיזָאד סָאד
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 -ָאד יד ןיא ."עמש תאירק ןענעייל,
 זַא ,טקירדעגסיוא טרעװ תוישרּפ עקיז

 -רעל ףרַאד ןעמ זא ןוא רענייא זיא טָאג

 תוצמ ןוא הרות יד ןטיהּפָא ןוא ןענ
 שיטקַאפ .םירצמ תאיצי ןעקנעדעג ןוא

 רעמ עמש תאירק ןדיי עמורפ ןענעייל

 ,ירפרעדניא דלַאב ;גָאט ןיא לָאמ 2 יװ

 רעכַאנ ,תירחש ןענעװַאד םייב רעכַאנ
 ןפָאלש ןייג םייב ךיוא ןוא בירעמ ייב

 עטשרע יד רָאנ ,הטימה לע עמש תאירק)
 'ה קרּפ דימת הנשמ רעד ןיא .(השרּפ

 תיב ןיא טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד טרעוװו

 רעד ןיא .עמש תאירק טגָאזעג שדקמה
 יד טכַארבעג ןרעוו יא קרּפ תוכרב הנשמ

 ןירוק,) עמש תאירק ןגָאז וצ ןעוו םיניד

 סָאד טרעװ ג"י תוכרב ןיא .("עמש תא
 תוכלמ לוע תלבק, ןפורעגנָא ךיוא
 לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ סָאד) "םימש

 טסייה סָאד ,ךיירגינעק ןשילמיה םעד ןופ

 עמש, קוסּפ םעד .(טפַאשרעה סטָאג ןופ

 ןעמ ןוא ךיוה רעייז ןעמ טגָאז "לארשי
 ןוא טנַאה רעד טימ ןגיוא יד וצ טלַאה

 סָאד 'דחא, טרָאװ סָאד טקירד ןעמ

 תוכרב ארמג רעד ןיא טנורג סלַא טָאה

 טגָאעג ךיוא טרעװ עמש תאירק ;ג"י

 ןיא לשמל יװ ,ןלאפ ערעדנַא לייט ןיא

 עטכעלש ןגעק הלוגס סלַא ,הנכס ַא

 ןירָאטעּפמיק ַא ייב רעדניק) רעטסייג
 עז ,"לארשי עמש,, ןגעוו --- ,(המודכו
 ,"לארשי עמש,, טרָאװכוז

 ."המחלמ, עז גירק

 (בלצה יעסונ) רערָאּפ-ץיירק
 יד ןפורעגנָא ןעמ טָאה ןעמָאנ םעד טימ
 ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסירק עלא
 -רָאי ןט11 עדנע ןופ ןעגנוגעווַאב יד ןָא
 ליצ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טרעדנוה

 -למ ךרוד ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייג וצ

 ןעיײרפַאב וצ רענאדעמכַאמ יד ןגעק המח
 םילשורי ןיא ירצונה ושי רבק םעד

 ןופ לארשי-ץרא ץנַאג טּפיוהרעביא ןוא

 728 רערָאפ-ץיירק---גירק

 יד ןייא טלײט ןעמ .רענאדעמכַאמ יד
 ןטייצ עכעלטע ןיא גנוגעװַאב עקיזָאד
 ןוא עטירד .,עטייוצ ,עטשרע יד ןיא

 רעד ןיא .עטפניפ ןוא עטרעפ וליפא
 עקיזָאד יד ןענעז עטכישעג רעשידיי
 -ייצַאב (יירערָאפ-ץיירק) "בלצה יעסמ,

 ןוא תורזג עטסכעלקערש יד סלַא טנכ
 -ץיירק עטשרע יד -- .ןדיי ןגעק תוטיחש
 ןיא שרַאמ רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה רערָאפ
 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ךיירקנארפ-ןופצ

 ,1096 רָאי ןיא ןָאילוב ןופ דירפדָאג
 םיפלא 'ד עטַאד רעשידיי רעד טיול ןוא
 רעטיר עטריזינַאגרָא יד ץוחַא ;ו"נתת
 ןופ ןסאמ ןעגנַאגעגטימ ךיוא ןענעז

 זַא ,טצעהעג ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,קלָאפ
 לָאז לארשי-ץרא ףיוא טייג ןעמ רעדייא
 עכעלרעניא, יד ןטכעשסיוא רעירפ ןעמ
 ײז ,ןדיי יד .,"ןסוטסירק ןופ םיאנוש
 -ןופצ ןיא טעטש עלא ןלַאפַאב ןענעז
 ,דנַאלשטיײד ברעמ ,סָאזלע ,ךיירקארפ
 סמראוו ,רעיײּפש יו תולהק ענכלעזַא
 יד ןוא ןלעק ,(אצנגמ) ץניַאמ ,(אזימריווו

 רעד ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא
 "עגרָאפ זיא טלָאמעד .טנגעג רעקיזָאד
 ןדיי ףיוא הטיחש עכעלקערש יד ןעמוק

 תרזג ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ויא סָאװ

 תוטיחש יד .("נתת רָאי ןופ) ו"נתת
 .טעטש עלַא טעמכ ןעמונעגמורַא ןבָאה
 סע .ןייהר ךייט ןופ טנגעג רעד ןיא ךעל

 ןפָאשיב ,טשריפ לייט ןעוועג ןענעז
 ,ןעוועטאר ןדיי יד טלָאװעג ןבָאה עכלעוו

 "עג טָאה ןומה רעדנלַאפנָא רעד רעבָא

 יד ןופ ןעגנוטסעפ יד ןגעק ךיוא טפמעק
 -ַאב ןעוועג ןענעז ןדיי יד ואוו ,ןפָאשיב
 טָאה ןדיי לייט רעטסערג רעד ,ןטלַאה
 םיכסמ טשינ ןוא ,ןעועג םשה שדקמ
 ןענעז ייז זַא ,ױזַא ,ךיז ןדמש וצ ןעוועג
 ןעװעג ןענעז סע .ןעמוקעגמוא עלַא
 זַא ,קידנבָאה ארומ ,ןרעטלע ןעוו ןלַאפ
 ןעמונעג ןלעו רעדניק עניילק ערעייז
 ןילַא ןבָאה ,דמש וצ גנַאװצ טימ ןרעוו
 -עג ןענעז סע .רעדניק ערעייז ןטכָאשעג
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 ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןלַאפ עכעלטע ןעוו

 ,רוחב ַא ,ייז ןופ רענייא .ןעוועג םקונ

 -רעד טָאה ,סמרַאװ ןיא ןהכה החמש
 ןדמש וצ ךיז טיירג זיא רע זַא ,טרעלק

 רעד ןיא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 -רעד רעסעמ א טימ רע טָאה עכריק
 יד ןופ רעריפ םענעעזעגנָא ןַא ןכָאטש

 לייט ןבָאה רעירט ןיא .בלצה יעסונ
 "עז רעטעּפש רָאנ ,טדַאמשעג ָאי ךיז ןדיי

 טמענ ןעמ ,ןדיי ןרָאװעג קירוצ עלַא ןענ

 ןענעז תוטיחש עקיזָאד יד ןיא זַא ,ןָא
 "עז סע ,ןדיי טנזיוט 80 ייב ןעמוקעגמוא

 תוחילס ןוא תוניק ןרָאװעג ןבירשעג ןענ
 ןופ םישודק עקיזָאד יד ןופ קנעדנָא םוצ

 ימ; הניק עטנַאקַאב יד) ו"נתת תרזג

 -שז סע .(ערעדנַא ןוא "םימ ישאר ןתי

 -ישר עטנכייצעגפיוא ןבילבעג ךיוא ןענ

 ןופ ו"נתת תרזג סרטנוק,, רעד יוז ,תומ
 סרטנוק, ,"(ן"באר) ןתנ רב רזעילא יבר
 "עד רעד ןעװ .ערעדנַא ןוא ?אזימרוו

 רעד ךירנייה רעזייק רעשטייד רעקיטלָאמ

 -עד ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעט4

 ןעמוקעגקירוצ זיא ,עילַאטיא ןיא טלָאמ
 יד טרעױדַאב רע טָאה ,דנַאלשטייד ןייק

 זַא ,טנדרָארַאפ טָאה רע ןוא תוטיחש

 -ָאק ,טדמשעג ךיז ןכָאה סָאװ ,ןדיי עלַא

 תרזג, רעד וצ -- .ןדיי ןרעוו קירוצ ןענ

 -קערש יד ןבעגוצ ךיוא ןעמ ןָאק "ו"נתת

 רערָאפ ץיירק יד סָאװ הטיחש עכעל
 -שי-ץרא ןיא ןדיי ףיוא טכאמעג ןבָאה
 רָאי ןיא םילשורי ןיא סרעדנוזַאב ,לאר

 סע זא ,ןָא טמענ ןעמ ;(1099) ט"נתת

 טנזיוט 20 רעביא ןלאפעג טלָאמעד ןענעז

 ךיז ןדיי יד ןבָאה םילשורי ןיא ;ןדיי
 -ָאפ-ץיירק יד ;ןלוש יד ןיא טלמאזראפ

 ןוא ןלוש יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה רער
 -- .ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז ןדיי יד
 -עגרָאפ זיא יירערָאפ-ץיירק עטייווצ יד
 ךיוא ןוא (1146) ו"קתת רָאי ןיא ןעמוק
 יד .ןדיי ליפ ןעמוקעגמוא ןענעז טלָאמעד
 1190 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עטירד
 יד ןטילעג ןבָאה ןטסײמַא ןוא (נ"קתת)

 230 רערַאפ-ץיירק

 יד סרעדנוזאב ןוא ,דנַאלגנע ןיא ןדיי
 הליהק עצנַאג יד ואוו ,קרָאי ןיא הליהק
 בר רעייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא

 רַאפ ךעלקערש .קחצי ןב בוטיםוי יבר
 ענעפורעג ױזַא יד ןעוועג ךיוא זיא ןדיי
 תרזג ,, ,"יירערָאפ - ץיירק - רעכוטסאּפ,

 רעכלעוו ןיא ,1820 רָאי ןיא ?םיעורה
 "קנארפ ןיא ןדיי ןעמוקעגמוא ןענעז סע

 תוטיחש - יירערָאפ - ץיירק יד --- .ךייו
 ןטסכעלגײװעגמא םעד טאהעג ןכָאה
 -עזעגנָא .ןבעל ןשידיי ןפיוא סולפנייא

 ןטרעטשוצ ןרָאװעג ןענעז תוליהק ענע
 -עג ןענעז ,ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןדיי יד
 "ץוש , םעד רעטנוא ןפרָאװרעטנוא ןרָאװ

 -שטייד ןיא ןטשריפ יד ןוא רעזייק ןופ

 -קאפ רעכָא ;רעדנעל ערעדנַא ןוא דנאל

 ךרוד זָאלצוש ןרָאװעג ןדיי יד ןענעז שיט
 סָאד ,רעטלאלטימ ןופ טייצ רעצנַאג רעד

 -רעניא זיא דנַאלשטיײד ןיא ןבעל עשידיי

 -ןופצ .רעטצענערגאב ןרָאװעג ךעל

 -לעוו ,דנַאלשטיײד-ברעמ ןוא ךיירקנארפ

 רעטנעצ רעד ןעוועג טלָאמעד ןענעז עכ

 -ַאב ןיא ןלַאפעגּפָארַא ןענעז ,םוטנדיי ןופ

 ןרעדנַאװ ןעמונעג ןכָאה ןדיי ;גנוטייד
 קעװַא זייווכעלסיב ןענעז ןוא טרָאד ןופ

 סרעדנוזַאב ,רעדנעל עשעווָאלס יד ןיא

 -נעצ רעד זיא םורא יוזא ןוא ,ןליױּפ ןייק

 ךיױא טייצ רעד טימ םוטנדיי ןופ רעט
 עשיװַאלס יד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא

 גנוקריו עטסכעלקערש יד  .רעדנעל
 םעד ףיוא טַאהעג בלצה יעסמ יד ןבָאה

 "עד זיב .,לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי

 -ַאב ַא טַאהעג לארשי-ץרא טָאה טלָאמ
 -קע טָאה סָאװ .בושי ןשידיי ןדנטייד
 עטלא יד ןופ ךעלרעהפיואמוא טריטסיז

 םעד ןבָאה בלצה יעסונ יד .ןָא ןטייצ
 ענעי ןופ -- .טעטכינרַאפ בושי ןקיזָאד
 סָאד ,םיגהנמ ענעדישרַאפ ןעמַאטש ןטייצ
 רַאפ "םימחרה בא, הליפת יד ןריפנייא
 ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ םישודק יד/
 -- .םיגהנמ ערעדנַא ןוא םשה שודיק
 ןדיי ףיוא תוטיחש-רערָאּפ-ץיירק יד זגעוז
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 -ינָארכ ,תומישר עניילק ןבילבעג ןענעז

 -ּפָא עכעלטנירג ַא ,שיאערבעה ןיא סעק

 ירבד ןיא ץערג טיג ייז ןגעוו גנולדנַאה

 'ה ןויצ ןיא ףוס 'ד קלח לאושי ימי

 -יװאקרַאה ןופ ןעגנוקרעמַאב יד ךיוא ןוא

 ,יבכרה

 ,דנַאלסור-םורד ןיא לזניא-בלַאה םירק
 800 ךרעל ,םי ןצרַאװש ןופ גערב ןפיוא

 ךרעל 1940 רָאי ןיא ;רעניואוונייא טנזיוט

 ָאד ןעניואו ןדיי יד ;ןדיי טנזיוט 0

 "ארט ןייא טיול ,ןטייצ עטלא רָאג טניז
 -ןדעי ;ושאר ןברוח םעד טניז עיציד

 ןגעו תועידי ערעכיז רימ ןבָאה סלַאפ

 -נוהרָאי ןטפ םעד טניז םירק ןיא ןדיי

 -ערגרַאפ ךיז טָאה סרעדנוזַאב ,טרעד

 ןיא םירק ןיא בושי רעשידיי רעד טרעס

 יד ןופ טפַאשרעה רעד ןופ טייצ רעד

 ,טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא םירק ןיא םירזוכ

 -ןוהרָאי ןט9 ןוא ןט8 ןיא רעטעּפש ןוא
 ןבָאה םירק ןיא ןדיי יד זַא ,ױזַא ,רעטרעד
 ,םירזוכ יד ףיוא גנוקריו יד טאהעג

 רעטעּפש .ןייז רייגמ ךיז ןלָאז ייז זַא

 טלייטעצ םירק ןיא ןדיי יד רימ ןעניפעג

 עטלַא רָאג יד (1 :ןסאלק יירד ןיא
 -ַאשטמירק, ענעפורעג יזַא יד ,ןדיי
 ןדי (23 (ערעמיאַארַאק; (2 {"סעק

 עשיואלס יד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 ןוא ןלױּפ ,עירָאגלוב ,עניארקוא ,רעדנעל

 זיא גנוטיילניא עקיזָאד יד .ערעדנַא
 ,טײצ רעטצעל עמאס רעד זיב ןעוועג

 -ָאט ַא ןדער עכלעוו ,סעקַאשטמירק יד

 ,ןדיי ךעלטעגנייא ןענעז ,ךַארּפש עשירעט

 הֹּפ לעבש הרות ןופ ךיוא ןטלַאה סָאװ
 ןבָאה ייז רעבָא ,(רעמיארַאק ןייק טשינ)
 טָאה םירק .םיגהנמ עסיוועג ענעגייא
 יבר) םינבר ענעעזעגנָא ןבעגעגסױרַא
 ןוא יעלקה ךורב יבר ,ימירק םהרבא
 -נוקעדטנַא יד ןענעז טנַאקַאב .(ערעדנַא
 רעמיאַארַאק רעד סָאװ ,תובצמ ןופ ןעג
 ןיא ןענופעג טָאה שטיווָאקריּפ םהרבא
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 רעד ןיא -- .(?שטיווָאקריפ,, עז) םירק
 "-ןטאר ןופ טפַאשרעה רעד ןופ טייצ
 ןוואורּפ ןרָאװעג טכאמעג ןענעז דנַאברַאפ

 ןעמָאנָאטױא ןא םירק ןיא ןפַאש וצ

 ףיוא ןדיי טרָאד ןצעזַאב ןוא בושי ןשידיי

 ןרָאװעג טרעדנירגעג ןענעז סע .דרע
 1024 רָאי םעד טניז סעינָאלָאק עשידיי

 -עז סע אערעדנַא ןוא ?ףרָאד-ןינילַאק;)
 ךרעל דנאל ףיוא ןרָאװעג טצעזַאב ןענ

 "גירגעג ךיוא ןענעז סע .,ןדיי 0
 -טפַאשטריװ ,ןלוש עשידיי ןרָאװעג טעד

 טניז -- .סעיצַאזינַאגרָא-ענומָאק עכעל
 דנַאלסור ןגעק רעלטיה ןופ המחלמ רעד

 -בינרֲאפ םיבושי עלַא יד ןענעז (1941)
 םירק ןיא ןדיי יד ןגעוו -- .ןרָאװעג טעט

 סדראניד עז ןטייצ ערעטלע יד ןיא
 ,"םירק אשמ,,

 עז ירצונה ושי רעביא םוטנטסירק
 ןבעג ָאד ןליו רימ :"ושי,, טרָאװכוז
 םוטנטסירק ןופ גנואיצַאב רעד רעביא
 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא .םוטנדיי םוצ
 עכלעזַא ןופ ןעגנושרָאפ ערעגנעל יד
 -עה רעד ןיא) ץערג יו עטנרעלעג עשידיי
 -שי ימי ירבד,, גנוצעזרעביא רעשיאַארב
 ושי,) רענזיולק ,(ףוס םוצ 'ט קלח ?לאר
 -עג טרעוו ,ערעדנַא ןוא סיורק ,("ירצונה
 -אב עטשרע יד זַא ,ןעמונעגנָא ךעלנייוו
 לייוו ,"ןעגנוגעוואב,, ןגָאז רימ) ןעגנוגעוז
 ןעגנוגעװַאב ךס ַא ןעוועג ןענעז תמאב
 "יווצ רעד וצ הריתס ןיא ענייא טּפָא
 ךיוא ןוא ןט1 ןיא ,םוטנטסירק ןופ (רעט
 -ניא ןעוועג ןענעז ,טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא
 ןָאק ןעמ ןוא ,רעגאל ןשידיי ןיא ןצנַאג
 -ּפַא סלַא ,עמויכס סלַא טכארטַאב ייז
 רעד .םוטנדיי ןלענָאיצידארט ןופ גנוגיינ
 רעינ ,"השדח תירב,) ?םוילעגנַאווע ,
 ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,('טנעמאטסעט
 -עג ןריובעג ןענעז סָאװ .,ןענָאזרעּפ ךרוד
 סלַא טכַארטַאב ךיז בָאה ןוא ןדיי ןרָאװ
 ךיוא ןבָאה סָאװ עכלעזַא סלַא רָאנ ,ןדיי
 רימ .ירצונה ושי ןיא ןביולג-בָאנוצ ַא
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 יד טשרעוצ ןטכארטַאב רעבירעד ןלעוו

 רעד -- .םוילעגנאווע םעד םורָא עגארפ
 ןלייט ליפ ןופ טייטשַאב םוילעגנאווע

 יד ןעמענרַאפ טרֵא ןטסדנטיײדַאב םעד
 ןוא טרובעג סושי ןגעוו ןעגנולייצרעד

 רע יוו ןוא טיוט ןייז ןוא םיסינ ענייז
 ,םידימלת יד וצ ןזיווַאב קירוצ ךיז טָאה

 ךיוא ןענעז ןעגנולייצרעד יד ןיא ןוא
 סָאװ ,סערעל עסיוועג ןטכָאלפעגנייא

 -יב עקיזָאד יד .,ושי ןופ ןעמַאטש ןלָאז

 -חוי ןוא סקרַאמ ,סָאקול ,יתמ ןענעז רעכ

 ןיא רימ ןבעג ןעגנולייצרעד יד ןגעוו) ןנ

 טמענ ןעמ .('ירצונה ושי, טרָאװכוז
 -עג טשינ ןענעז ןעגנולייצרעד יד זַא ,ןָא

 ןט2 םעד ןיא יװ רעירפ ןרָאװעג ןבירש

 טעברַאַאב ןענעז ייז ןוא ,טרעדנוהרָאי
 -מָאזסעדנעגעל עקידרעירפ ןופ ןרָאװעג

 -עג ךעלנײשרַאװ ןענעז עכלעוו ,ןעגנול

 "נאווע יד) שיאעמַארַא ןיא ןרָאװעג ןבירש
 סָאװ .(שיכירג ןיא רימ ןבָאה סמוילעג

 יד סרעדנוזַאב ,סערעל יד טגנַאלעבנַא

 -ארָאמ ערעייז טיִמ "גרַאב ןופ תושרד;,

 רעכיז ייז ןענעז ,ןעגנוזייוונָא עשיטע-שיל

 -יא רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 עשידיי םתס ןופ ךיוא ןוא עטקעס-םייס

 ןייק ךיז ןלעטשנגעק טשינ סָאד) םימכח

 םעד וליפא ןבָאה ביל סָאד ,טַאטדלאווג

 ,םימש תוכלמ ןגעװ ןעיידיא יד ,אנוש

 רעטָאפ רעזנוא , ןופ הליפת יד וליפא
 ןופ לט רעטייוצ רעד .,(?למיה ןיא
 ךיז ןקיטפעשַאב רעכיב-םזילעגנאווע יד

 יד ןופ ןעגנורעדליש עשירָאטסיה יד טימ

 רעד ןוא ,טיוט סושי ךָאנ ןשינעעשעג

 ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ שינרעקרעביא
 ןופ זיא רעכלעוו ,שישרת ןופ לואש ןיא
 ַא ןילַא ןרָאװעג ןטסירק ןופ אנוש א

 -ַאּפַא רעטסדנטיידַאב רעד ןוא טסירק
 -ואּפ ןעמָאנ םעד ךיז קידנכעג ,לָאטס
 ווירב יד ךיוא ןרעהעג לייט םעד וצ ;סול
 -נַא ןוא ,"רעערבעה,, יד וצ) סולוַאּפ ןופ
 -נָא ןיוש טרעװו סע עכלעוו ןיא ,(ערעד
 םענעפורעג-יוזא םעד ףיוא טשינ ןזיוועג
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 -ער רעיינ רעד ןופ רעטקַארַאכ *ןשידיי

 -יטנא םעד ףיוא טרעקרַאפ רָאנ ,עיגיל

 ןופ ןפַאשּפָא סָאד ,רעטקַארַאכ ןשידיי

 ןכיירטשרעטנוא סָאד ,תווצמ עשידיי עלַא

 -ניא רעד זיא ושי ןיא ןּביולג סָאד ַא

 -יךילטנַא יד ,םעלַא ןופ רקיע רעקיצ

 םוצ .טייקכעלטעג סושי ןגעוו ערעל עש

 -נָא יד ןופ ווירב יד ןרעהעג לייט ןטירד

 ,ודוהי ,סורטעּפ ,בקעי) ןלָאטסָאּפָא ערעד

 ןופ ןסּפילאקָאּפַא יד ךיוא ןוא (ןנחוי

 -ַאב ךיז ןטסירק יד ןבָאה םוטנטסירק
 בָאגוצ םעד טימ רָאנ ןדיי סלַא טכארט

 רעדָא חישמ סלַא ושי ןיא ןביולג ןופ
 םייקמ ךיוא ןבָאה ייז .ןיז סטָאג סלַא

 טָאה סולואּפ טשרע .תווצמ עלַא ןעוועג

 ,גנורעדנע עסיורג יד טכַארבעגנײרַא
 סלַא תווצמ עשידיי עלַא קידנרעלקרעד

 -רַאפ ןעמונעג ןוא .קיטליג רעמ טשינ

 -עדנַא ןשיװצ םוטנטסירק סָאד ןטיײרּפש

 -קע ןבָאה טייצ עגנַאל ַא .רעקלעפ ער

 ייווַצ רעטייווצ רעד ןבעל ענייא טריטסיז

 "ףשידיי; א ענייא ,ןכריק עכעלטסירק

 -ידיי-טשינ ַא) "?עשינדייה ,, ַא ענייא ןוא

 "טינ יד טָאה טייצ רעד טימ טשרע ;(עש
 זיא סע ןוא .ןעוועג חצנמ עכריק עשידיי

 -ּפָא רעקידנעטשלופ רעד ןעמוקעגרָאפ

 ןצנַאגניא זיא םוטנטסירק סָאד ןוא ,סייר
 -ַאב רעד ןגעוװ -- .םוטנדיי ןופ קעװַא

 וצ טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ גנואיצ

 עטמיטשַאב ַא ןגָאז וצ רעווש זיא ןדיי
 -יצַאב יד זיא ןײמעגלַא ןיא .גנוניימ

 ליפ ןוא ,עכעלטנייפ א ןעוועז גנוא

 ןדיי ףיוא תוטיחש ןוא תורזג עכעלקערש

 טייצ רעיינ רעד ןיא ןוא רעטלאלטימ ןיא

 -ץיירק ,עינַאּפש ןיא ןטָאג יד רעטנוא)
 .עינַאּפש שורג ןוא עיציזיווקניא ,רערָאפ
 "כב ןוא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא תורזג יד
 ןעוועג ןענעז (תורזג ערעדנַא ליפ יד לל
 רעזעיגילער ןופ סולפנייא םעד רעטנוא
 רימ) םוטנטסירק םעד דצמ גנוגלָאפרַאפ
 -יחש ערעדנַא טשינ רעביועד ןענַאמרעד
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 עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ח"ת תרזג יװ תוט

 טשינ וויטָאמ:טּפױה סלַא טַאהעג ןבָאה

 רעזעיגילער ןופ וויטָאמ םעד ליפיוזַא

 ןענעז קיטייצכיילג רעבָא .(גנוגלָאפרַאפ

 "וג ןופ ןטנעמָאמ עקיטכיל ןעוועג ךיוא

 רעה עכעלטסירק דצמ גנואיצַאב רעט

 -טסירק ערעטיירב ןוא ,ןטסּפױּפ ,רעש
 -עלטסירק עמורפ ךעלקריוו ,ןזיירק עכעל
 -גנע ןיא לעװמָארק) ןדיי וצ ,ןזיירק עכ
 ,(המודכו ןטסּפוּפ ענעדישראפ יד ,דנאל
 זַא ,ןרעוז טגָאזעג רָאנ ןָאק ןיימעגלא ןיא
 ןדי ףיוא תורזג לייט רעטסערג רעד
 יד ןופ טמַאטשעג ןבָאה רעטלַאלטימ ןיא

 רעד ןגעוו --- .ןדָאניס-םיחלג עלעיציפָא
 יד ןיא ןדישרעטנוא ןֹוא שינעטלעהרַאפ

 -גטסירק ןוא םוטנדיי ןופ סערעל עשיטע
 -ּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םוט

 -ַאב ןיא שיאערבעה ןיא .,ןעגנולדנַאה

 "םיפיעסה יתש לע, סמעה דחַא טנַאק
 יד ךיוא יו ("םעה דחא,, טרָאװכוז עז)

 ןוא "ירצונה ושי, רענזוילק ןופ ןטעברַא

 שיא .י .ש ךיוא יו ,"סולוּפ דעו ושימ
 דחא ןגעק "ןאלו ןיאמ,, ןייז ןיא ץיוורוה
 ,גנוניימ סמעה

 ןַא רָאג זיא סע .(ןסיירעצ) העירק
 םעניא ייב ןעװ זַא ,גהנמ עטלַא

 ןכַאמ רע לָאז בורק רעטנעָאנ ַא טברַאטש
 ןופ ןכייצ סלַא רעדיילק יד ןיא סיד ַא

 זיא סע .,('לבא , טרָאװכוז עז) רעיורט
 ףיוא העירק טסייר ןעמ זַא ,טריפעגנייא

 ,ןוז ,רעטומ ,רעטָאפ : םיבורק עדנגלָאּפ
 ןורפ ,רעטסעװש ,רעדירב .,רעטכָאט
 ןיא שיבלמ ןיא סיר םעד טכַאמ ןעמ

 ןיא ןרעטלע ףיוא :זלַאה ןבעל ךיוה רעד

 "ורק ערעדנַא ףיוא ןוא ,טייז רעקניל רעד

 רעד ןיא .טייז רעטכער רעד ןיא םיב
 ,טכַארבעג טרעװ (ו"כ ןטק דעומ) ארמג
 ןעו ךיוא העירק ןסייר ףרַאד ןעמ זַא
 ןגעוו תורושב עטכעלש טרעהרעד ןעמ
 ,טנערברַאפ טרעוו הרות רפס ַא ןעוו ,ןדיי
 ערעדנָא ךיוא ןוא םילשורי טעז ןעמ ןעוו

 236 הירק--:העירק

 ,בורח ןענעז ייז ןעוו הדוהי דנאל ןופ טעטש

 ןטלַאּפש ,ןסיירעביא ףוס םי תעירק
 זיא סָאד ;(םי ןטיור םעד ,ףוס םי םעד

 ןגעוו ,םיסינ עטסדנטיײדַאב יד ןופ רענייא

 טָאג זַא ,טלייצרעד שמוח רעד ןכלעוו

 רעד דיי יד ןפלעה וצ ןָאטעג טָאה
 ך"י תומש שמוח ןיא זיא ןופרעד רוּפיס

 ןעוו זַא ,טלייצרע ד טרעוו סע .,ו"ט --
 ,םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןדיי יד

 ןייז טימ ןעמַאזוצ םירצמ ךלמ הערּפ טָאה

 ןבָאה ןדיי יד ;טגָאיעגכָאנ ייז לייח ןצנַאג
 -עג טָאה טָאג ,ףוס-םי םייב ןענופעג ךיז

 רעד טימ ןָאט וצ גיונ ַא ונבר השמ ןסייה

 ןיא רעסַאװ סָאד ןוא ,םי ןפיוא טנַאה
 ןענעז ןדיי יד ןוא ,ןטלָאּפשעג ןרָאװעג

 .שינעקורט רעד ןיא םי םעד רעבירַא
 זיא ,םי ןיא ןיײרַא ןענעז םיירצמ יד ןעוו

 -צמ יד ןוא ןעמוקעגקירוצ רעסַאװ סָאד

 -כל .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז םייר
 יד טימ ןעמַאזוצ השמ טָאה סנ םעד דוב

 -םי תעירק ןגעוו --- .הריש ןעגנוזעג ןדיי

 ךעטלַאלטימ ןיא םישרפמ יד ןבָאה ףוס

 םהרבא יבר .ןעגנונימ ליפ ןבירשעג

 שמוח ףיוא שוריּפ םעד ןיא ארזע ןבא

 עז) יבלכה יויח ןופ גנוניימ יד טגנערב

 -ױג טָאה ונבר השמ זַא ,(?יכלבה יויח;

 ןופ רעסאוו סָאד ןעװ טייצ יד טסואוו

 'קירוצ טמוק סע ןעװ ןוא ּפָא טערט םי

 טָאה רע ןוא ,(סולפוצ ןוא סולפּפָא)
 -סולפּפָא רעד ןיא ןדיי יד טריפעגכרוד

 ןופ גנונימ יד ןעוועג זיא סָאד .טייצ

 עכלעוו ,ןטסילַאנאיצאר םישרפמ לייט
 יד ןגעק םיסינ ןיא טביולגעג טשינ ןבָאה
 -סמ טווװאורּפעג ןבָאה ןוא ןצעזעג-רוטַאנ
 ךרד טיול שמוח ןופ םיסינ יד ןייז ריב
 ףיורעד טביירש ארזע ןבא רעד .עבטה
 סױרַא טערט ןוא ?ןועגש ירבד הלאו;
 ,גנוניימ רעד ןגעק ףרַאש

 -ערבעה ןופ שטייט רעד תירק ,הירק
 עסיורג ַא זיא "הירק, טרָאװ ןשיא
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 ("הרק התיה אל, 'ב םירבד) טָאטש

 רעד ןיא לארשייץרא ןיא טעטש לייט

 רעד ןיא סנטצעל ןוא ,ך"נת ןופ טייצ

 (טציא טשרע טעדנירגעג) טייצ רעיינ

 ַא ךָאנ ןוא הירק טימ ןפורעגנָא ןרעוו
 ןוא 'ט עשוהי) "םירעי תירק,, :טרָאװ

 עשוהי) "רפס תירק, ;רעטרע ערעדנַא

 עברא תירק ;(רעטרע ערעדנַא ןוא ב"י -

 ןענעז טייצ רעטצעל רעד ןיא ;(ןורבח)
 ,"קילאיב תירק :ןרָאװעג טעדנירגעג
 תירק ,"ןיקצומ תירק,, ,"םייח תירק,

 ,הירק-סגנוריגער ,"הלשממה

 יד ,(גנודנירג ןופ דנָאפפ דוסיה ןרק
 -טלעװלַא רעד ןופ עיצוטיטסניא-ץנַאניפ
 ןוא עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעל

 ףיוא טרעדנירגעג ,ץנעגַא רעשידיי רעד

 "נָאל ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רעד

 -נַאניפ יד ןעלמאז וצ ידכ ,1990 ןָאד

 םעד ןפלעה ןלָאז סָאװ ,ןעלטימ עלעיצ

 רעלַאנאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ יובפיוא

 דוסיה ןרק רעד .לארשי-ץרא ןיא םייה
 ןדיי ןופ ךעלרעי טלמַאזעגפיונוצ טרעוו

 ַא ןופ םרַאפ רעד ןיא רעדנעל עלַא ןיא

 -לעג עטלמַאזעג יד ןוא ,לָאצּפָא ןכעלרעי

 "וב םעד טול ןבעגעגסיוא ןרעו רעט

 םעד ךרוד טמיטשַאב טרעוו סָאװ ,טעשזד

 -ארטסינימדַא ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ

 רעשידיי רעד ןופ עוויטוקעזקע רעוויט
 דוסיה ןרק רעד טָאה 1947 זיב .ץנעגַא

 .רעלַאד ןָאילימ 100 ךרעל טכארבעגניירַא
 ןרָאװעג ןבעגעגסיוא זיא ןופרעד לטירד ַא

 -ַאזינַאלָאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל ףיוא
 ןלוש ףיוא רעטלעג עקירעביא יד ;עיצ

 ,ןטלַאטשטנַא סגנואיצרעד ערעדנַא ןוא
 -ָאטש ,(עיצארגימיא) הילע ,טייהטנוזעג

 "ודניא ,לדנַאה ,עיצַאזינָאלָאק רעשיט
 -ָאטקעריד:טפיוה סָאד .המודכו עירטס

 טציא ךיז טניפעג דוסיה ןרק ןופ םויר

 -ּפַאמוא זיא דוסיה ןרק רעד .םילשורי ןיא
 ןיא גנוריגער רעשידיי רעד ןופ גידנעה

 7238 אטערק--דוסיה ןרק

 "יה ןרק ןופ םיחילש יד .לארשי תנידמ
 -נעל-תולג יד ןיא סיױרַא טפָא ןרָאפ דוס

 םעד ןטײרּפשרַאפ וצ ןפלעה ןוא רעד

 ,לארשי-ץרא ןופ קנַאדעג

 (ל"קק) לארשיל תמייק ןרק
 ןעמ ;"ןדיי רַאפ דנָאפ רעקיביײא,, שטייט

 סָאד ."תמייק ןרק,, רוציקב םיא טפור

 ןיא ןפיוקוצסיוא ףיוא דנָאפ רעד זיא
 ןביילב לָאז יז ןוא ,דרע יד לארשי-ץרא
 ןשידיי ןופ םוטנגייא סָאד קיבייא ףיוא

 "ויצ ןט8 ןפיוא 1920 טעדנירגעג ;קלָאפ

 "רָאפ ןופ טנורג ןפיוא סערגנָאק ןשיטסינ

 אריּפַאש ןַאמרעה רָאסעפָארּפ ןופ גַאלש

 רעד ;סערגנָאק ןשיטסינויב ןטשרע ןפיוא
 טפיוקעגסיוא 1947 זיב טָאה תמיק ןרק

 סע עכלעוו ףיוא ,םינוד 1,800,000 ךרעל

 ,סעינָאלָאק ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז

 טצנַאלּפעג ,סעיצוטיטסניא עשיטָאטש

 (ערעדנַא ןוא "לצרה רעי,) רעדלעוו

 ןיא רעטלעג יד טלמַאז תמייק ןרק רעד
 -פוק ןיא ןעגנורעייטשייב ןופ םרָאפ רעד
 ,תובדנ עקילָאמניא ,(סעקשופ) ,תואס

 םענעדלָאג,, ןיא ןעגנוביירשנייא ,תושורי

 -יד טּפיױה סָאד .המודכו ןרַאזַאב ,"ךוב
 ,םילשורי ןיא ךיז טניפעג םוירָאטקער

 1021 טניז זיא רָאטקעריד - טּפיוה רעד

 םחנמ ןעוועג ,1941 ןיא טיוט ןייז זיב

 זיא תמייק ןרק רעד .,ןיקשיסוא לדנעמ
 גנוריגער רעשידיי רעד ןופ גיגנעהּפַאמוא

 ,לארשי תנידמ רעד ןיא

 "הידנק, .,אידנַאק ךיױא ,אטערק
 ;?ך"נת ןופ "?יתרכ,, ןוא ?רותפכ,)
 -נעלטימ ןפיוא דנַאלנכירג ןבעל לזניא

 טניואוועג טרָאד ןבָאה ןדיי ;םי ןשיד
 ןרעטעּפש ןיא ;ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא
 אטערק ןיא רימ ןעניפעג רעטלַאלטימ
 ןבָאה עכלעוו ,תולהק עשידיי ערעסערג
 שורג ןכָאנ טרעסערגרַאפ סרעדנוזַאב ךיז

 ןוא םינבר עסיורג ;(41499) עינַאּפש
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 ,אטערק ןפ טמַאטשעג ןבָאה םירבחמ
 "אספק ,וגידימליד תוחּפשמ יד ייז ןשיווצ
 ןופ רעטסטנַאקַאב רעד :ערעדנַא ןוא יל
 -ימליד אפורה המלש ףסוי יבר זיא ייז

 ?אידנקמ ר"שי, סלַא טנַאקַאב ,וגיד

 ךיז ןעניפעג טנייה ."םליא, ןופ רבחמ
 רעניימעגלא ןַא ףיוא ןדיי 800 ךרעל
 ,רעניואוונייא טנזיוט 400 ןופ לָאצ

 זעל הדוהי ןב ,יאדסח שקשרק
 ןיא 1840 ךרעל ןריובעג ;"סעקסערק.,

 -ַאגרַאפ ןיא ןברָאטשעג -- אנָאלעצראב

 -ידי רעטמיראב ;1410 רָאי ןכָאנ אס

 ןופ רבחמ .עינַאּפש ןיא ףָאזָאליפ רעש

 רנ; ןסייהעג ךיוא) ? 'ה רוא; רפס

 ;(םיסינ ונבר) ן"ר ןופ דימלת ;('תווצמ
 ןופ רבחמ) ובלא ףסוי יבר ןופ יבר -

 -מוא זיא ןוז רעקיצנייא ןייז ;?םירקע;

 םשה שודיק ףיוא עינאּפש ןיא ןעמוקעג

 א"נק רָאי ,הטיחש רעסיורג רעד ןיא

 עשימעלָאּפ ַא ךיוא ןבירשעג ;(1391)
 רמאמ, םוטנטסירק ןגעק גנולדנַאהּפָא

 רפס ןייז ןיא ."תורצנה ירקיע לוטבב
 ןגעק ףרַאש סױרַא רע טערט * 'ה רוא,

 "-ָאטסירא ןופ הטיש רעשיפָאזָאליּפ רעד

 240 רשטק--שקשרק

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,סלט
 רע ;"םיכובנ הרומ,, ןיא ם"במר רעד
 זַא ,גנוניימ רעד ןופ רעגנעהנָא רעד זיא
 ןליו ןעיירפ ַא ָאי טָאה שטנעמ רעד

 ןייז זיא שטנעמ ןופ תוחמ רעד זא ,ןוא

 "עטנַאּפ קרַאטש סיוא טקירד רע ;ןוצר

 "יט קיטייצכיילג ןוא ןעגנוניימ עשיטסיא
 ןזיוַאב זיא סע :הנומא עזעיגילער עפ
 ַא טַאהעג טָאה שקשרק זַא ,ןרָאװעג

 "ראוו ןוא אזאניּפש ףיוא העּפשה עסיורג
 לאנברבא הדוהי ףיוא ךיוא ךעלנייש
 טלעטש שקשרק .("עביל ןגעוו גאלאיד.,)

 רעשידי רעד ןיא םיוקע 8 טסעפ

 ץנעטסיזקע) םשה תואיצמ (1 :הנומא
 ץלַא טסייוו טָאג) 'ה תעידי (2 ;(טָאג ןופ
 'ה תחגשה (2 טוט שטנעמ רעד סָאװ

 שטנעמ) תישפח הריחב (6 :האובנ 64

 תילכת הרות (6 :;(ליװ ןעיירפ ַא טָאה

 רעצנַאג רעד ןופ תילכת רעד) תואיצמה

 "שפנה תראשה (/ ;(הרות יד זיא טלעוו
 (קיבײא טבעל שטנעמ ןופ המשנ יד)

 "םיהלא תעד, עז -- .םיתמה תייחת (8
 ,דלעפנרעב ןועמש .רד ןופ

 ,"ןיליפת, עז רׁׂשֹק



 "ערבעה ןיא תוא עט20 סָאד (ׁשיר) ר

 רעפיצ סלַא ;תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיא

 ןַא טימ "ר; רעד ;200 סע טיײדַאב

 סלַא טצונַאב טרעװו ,'ר ,ךירטשרעביא

 טרעוװ ןוא יבר טרָאװ ןופ תובת-ישאר

 ןאזרעּפ ַא ןופ ןעמָאנ םוצ ןבעגעגוצ

 ."םהרבא 'ר,, ,לשמל

 ."דוד ןב םהרבא , עז ד"כאר

 עז ייבַאר ,רעניבַאר
 "בר,

 טרָאװכוז

 וניבא בקעי ןופ ןוז רעטסטלע ןבואר

 רעטָאפמַאטש ;(ט"כ תישאוב) האל ןוא

 טָאה ך"נת םעד טול ;ןבואר טבש ןופ

 ןוא הרוכב יד ןעמונעגוצ םיא ןופ ןעמ

 ,ןבואר ,רע לייוו ,ףסוי וצ ןבעגעגקעווַא

 ןופ רעגעלעג סָאד טכעװשרַאפ,, טָאה

 "יה ירבד ,;ט"מ תישארב) "רעטָאפ ןייז

 טָאה ןבואר טבש רעד .'ה 'א םימ

 -"ץרא ןכעלטנגייא ןיא טשינ טצעזַאב ךיז

 ןופ ןופצ ןדריה רבע ןיא רָאנ לארשי

 ;(ג"י עשוהי ןוא בייל רבדמב) ןונרא ךייט

 "עג רעד ןיא ןעמ טקרעמַאב ןײמעגלַא ןיא

 תיב ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי ןופ עטכיש

 .ןבואר טבש ןופ קינייװ רעייז ןושאר

 ,"ינבוארה דוד, עז דוד ,ינבואר

 1871 ןריובעג) בקעי ,םייהנעזַאר

 "וינ ןיא טציא ,(ןיֵאמ םֵא טרופקנַארפ ןיא

 ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ ןעוועג ;קרָאי

 -שטייד ןיא עיסקָאדָאטרָא רעשידיי רעד

 (טנעדיזערּפ טציא ןוא) רעדנירג ;דנַאל

 ."לארשי תדוגא,, ןופ

 "סור ןיא 1862) סירָאמ ,דלעפנזַאר
 "ידי ;(עקירעמַא ןיא 1023 --- דנַאל

 ןוא טסינָאטעילעפ רעשיטסילאיצָאס רעש

 עכלעוו ,רעדיל ענייז ;רעטכיד-רדעטעברַא

 "יורט ןוא םזיריל טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 "עברא ןשידיי ןופ לרוג םעד רעביא רע

 ַא ;רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענעז ,רעט

 "ישרעד זיא ןטפירש ענייז ןופ גנולמאז

 סנזייר ןיא םיטוּפ ;רעדנעב 6 ןיא ןענ

 ."ןָאקיסקעל;

 1929 -- 1886) ץנַארפ ,גייווצנזַאד

 "נעד רעשטייד-שידיי ;(דנַאלשטיײד ןיא

 ןיטרַאמ טימ ןעמַאזוצ ,גָאלָאעט ןוא רעק

 םעד שטיײד ףױא טצעזרעביא רעבוב

 "והי 'ר ןופ רעדיל לייט ךיוא יװ ,ך"נת

 רעד, שטייד ןיא ןביושעג ;יולה הד

 -יורג ַא טַאהעג ?הלואג רעד ןופ ןרעטש

 רעשטייד-שידי רעד ףיוא העּפשה עס

 .טעטיזעיגילער ןופ טכיזניה ןיא טנגוי

 ןעילימַאפ עכייר עשידיי רדְליִׁשְמַאר
 טרופקנארפ ןופ זיא גנומַאטשּפָא ריא

 יד ואוו ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ ןיימ םִא

 "עג ןבָאה עילימַאפ רעד ןופ ןרעטלע-רוא

 רעטיורא ַא טימ זיוה ַא ןיא טניואוו

 זיב טָאה עילימַאפ-דלישטאר יד ;"דליש

 -רָאי ןט20 ןופ לטרעפ ןטשרע םעד ןיא

 טרָא עטסכעה סָאד ןעמונרַאפ טרעדנוה

 -טנַאניפ רעלַאנאיצַאנרעטניא רעד ןיא

 -טאר יד ןופ רעזייה-קנַאב יד ןוא .טלעוו

 ,ךירטסע ןיא ןעװעג ןענעז סדליש

 -ַאטיא ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטיײיד

 ןופ ךורבסיא םעד טימ טשרע ;עיל

 םעד ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 ןגעמרַאפ רעד זיא 1940 זירַאּפ ןופ לָאפ

 טרענעלקרַאפ קרַאטש סדלישטאר יד ןופ

 יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא ,ןרָאװעג

 בילוצ ןפיולטנא טזומעג ןבָאה סדלישטָאר
 -ַאפ-דלישטָאר יד .תושיגנ-רעלטיה יד

 טרָא עסיורג ַא ןעמונרַאפ ךיוא טָאה עילימ/
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 ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא
 ליפ קידנדנירג ,טלעוו רעשיּפָארטנַאליפ
 ,סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ עשידיי
 ןיא ןרָאװעג טמירַאב זיא סרעדנוזַאב

 ךרוד עילימַאפ יד טלעוװ רעשידיי רעד

 ןופ דלישטאר דנומדע ןימינב ןארַאב םעד

 -.טימ םעד ,"עודיה בידנ, םעד ,זירַאּפ
 ,לארשי-ץרא ןופ יובפיוא םניא רעפלעה

 -קנַאב-דלישטָאד םעד ןופ רעדנילג רעד--
 -- 1743) לשנא ריאמ ןעוועג זיא זיוה

 יד טעדנירגעג טָאה רעכלעוו (2

 טַאהעג טָאה רע .טרופקנארפ ןיא קנַאב

 סם, יד ןפורעג ייז טָאה ןעמ) ןיז 5
 רעכַאנ ןבָאה עכלעו ,("רעטרופנַארפ
 קנַאב רעד ןופ ןעגנולײטּפָא טעדנירגעג

 ןוא עילַאטיא ,ךיירקנארפ ,ךיירטסע ןיא

 -רעטניא טריזינַאגרָא ןבָאה ייז ;דנַאלגנע

 טיובעג ,תוכולמ רַאפ תואולה עלַאנאיצַאנ

 ןיא ךיוא ןעמונעגלײטנַא .,ןענַאבנזיא

 ןַאטַאנ לענָאײל ןָארַאב) ןבעל ןשיטילָאּפ
 םעד ןברעוורעד דנַאלגנע ןפלָאהעג טָאה

 רעשידיי רעטשרע ןעוועג ,לַאנַאק-ץעוס

 ןוא ,טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא טאטוּפעד

 -ןואב ַא ןפַאשעג ןעמ טָאה םיא בילוצ

 יז ,(העובש-טנעמַאלרַאּפ ןופ חסונ ןרעד

 רעד רַאפ ףמַאק ןיא טקריוועג ךיוא ןבָאה

 ךיױא -- .גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי

 ןיא ןבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז

 עשידיי טימ טריסערעטניא ךיז ןײמעגלַא

 ןופ ןטנעדיזערּפ ןעוועג ,ןטייהנגעלעגנָא

 (ערעדנַא ןוא ןָאדנָאל תוליהק עשידיי

 -ימע רעשידיי טימ טריסערעטניא ךיז
 ןעמָאנ ןפיוא .עיצַאזינָאלַאק ןוא עיצארג
 דלישטָאד רעטלָאװ לענָאײל דרָאל ןופ

 ןרָאװעג טקישעג זיא (1989 -- 1868)
 עז) עיצַארַאלקעד-רופלַאב עטמירַאב יד
 דלישטָאד לאינתנ דרָאל :;("רופלַאב ,
 ןגעק טפמעקעג טָאה (1915 -- 1840)
 בילוצ גנוריגער רעשיסור רעשירַאצ רעד

 -טימ ,ןדיי עשיסור ףיוא ןעמארנָאּפ יד -
 ןפלָאהעג ,עיצארגימע עשידיי ןפלָאהעג
 ,דנַאלגנע ןיא גנוקיניירַאפ-תוליהק רעד

 744 דלישטָאר

 1898) דלישטָאר םלעהליוו ףלָאװ ןועמש

 ןעוועג . זיא (טרופקנארפ ןיא 1908--
 "רָא ןעוועג ,"רעמורפ רעד ,, סלַא טנַאקַאב
 ,םורפ רעייז טריפעגפיוא ךיז ,שיסקָאדָאט

 ןימינב ןָארַאב ןטסקיטכיוו םעד ןגעוו --

 ,רעדנוזאב רימ ןבעג דלישטָאר דנָאמדע

 ."ינומרח ןופ ?דלישטור תיב,, עז

 ,רנומדע ןימינב ,דלישטַאר
 ;(זירַאּפ ןיא 1924 -- 1845) ןָארַאב
 ןופ רעטָאפ רעד ,ּפָארטנַאליפ רעשידיי

 רעדנירג ,לארשייץרא ןיא בושי ןשידיי
 -ַאב ,לארשי-ץרא ןיא סעינָאלָאק ליפ ןופ

 רעד ןיא "עודיה בידנה,, סלַא ךיוא טנַאק
 ,דלישטָאר .ןויצ יבבוח יד ןופ טייצ

 רעמיטנגיא רעד ןעוװעג זיא רעכלעוו

 טָאה ,זירַאּפ ןיא זיוה-קנַאב-דלישטָאר ןופ

 טימ ןריסערעטניארַאפ ןביוהעגנָא ךיז

 םעד רעטנוא 1882 רָאי ןיא לארשיזץרא

 ,ןהכ קודצ רעניבאר-רעביוא ןופ סולפנייא

 -רעּפ ערעדנַא ןוא רעווילָאמ לאומש יבר
 קידנלעװ טשינ) טָאה רע .ןטייקכעלנעז

 ןעמָאנ ןייז ןכעלטנּפערַאפ לָאז ןעמ זַא

 ןעמונעגרעביא ,("עודיה בידנ, סלַא רָאנ

 "נריטסיזקע טלָאמעד יד ץוש ןייז רעטנוא
 ןופ לייט ַא ,ןויצל ןושאר סעינָאלָאק עד

 טעדנירגעג ,ערעדנַא ןוא הוקת חתּפ
 ,סעינָאלָאק ערעדנַא ןוא ?בקעי ןורכז;,

 ןויצל ןושאר ןיא סרעלעקנייוו יד טיובעג

 יד ןבעגעגרעביא רעכַאנ ,בקעי ןורכז ןוא

 -ענרעטנוא ענייז עלא ןופ גנוטלַאװרַאפ

 "אקיּפ;! וצ לארשי:ץרא ןיא ןעגנומ
 400 יב טפיוקעגסיוא ,("אקיּפי עז)
 תונחט יד טיובעג ,דרע סםַאנוד טנזיוט
 ןיא טגילײטַאב ךיז ,הפיח ןיא תולודגה
 ןיא ןעגנומענרעטנוא עסיורג עלא טעמכ
 ןופ טייצ רעד ןיא ןפלָאהעג ,לארשי-ץרא
 םוצ (1917) המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ןטָאר :עיצאראלקעד:רופלַאב יד ןעמוקַאב
 לארשייץרא לָאמ 7 טכוזַאב טָאה דליש
 ןטימ ןרעוו ןעמונעגפיוא טגעלפ רע ואוו
 סָאד :טשריפ רעשידיי סלַא דובכ ןטסערג
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 רָאי ןיא ןעועג רע זיא לָאמ עטצעל
 יד ןַארַאפ זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא ,98

 .טור תורדש, יד ,"הנימינב,, עינָאלָאק

 סמיישזד ןוז ןייז .ביבא-לת ןיא "דליש

 "-וּפעד ,דנאלגנע ןיא זיא (1878 ןריובעג)
 רעד ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא טַאט

 ריציפָא ןעװעג המחלמ טלעװ רעטשרע
 ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאיגעל ןשידיי ןיא

 -גיא-לארשייץרא ערעדנַא ןוא ?אקיּפ

 דנומדע ןָארַאב,, קורד עז --- .סעיצוטיטס

 ,(שידיי ןיא) ?דלישטָאר

 הדוהי המלש  ,טרַאּפַאּפַאר
 ,גרעבמעל ןיא 1790 ןריובעג (ר"יׁש )
 ,1807 ,ח"כרת ירשת ט"י ןברָאטשעג

 ןופ רענייא ,רעשרָאפ ןוא בר ;גארּפ ןיא

 תמכח רענרעדָאמ רעד ןופ רעדנירג יד

 סלא ןיוש טָאה טרָאּפָאּפַאר .,לארשי

 -ייפ עכעלנייוועגמוא ןזיװעגסױרַא לגניא
 טָאה רע .תודמול סיורג ןֹוא ןטייקיא

 ןופ רעטכָאט רעד טימ טַאהעג הנותח

 ןופ רבחמ ,בייל הירא יבר ןוַאג ןטנַאקַאב
 זיא טרָאּפָאּפאר ןעוו ןוא ?ןשוחה תוצק,

 ןבירשעגוצ רע טָאה רָאי 21 ןעוועג טלַא

 ןיז וצ הכלה ןיא תובושתו תולאש

 רָאי ןיא ."םיאולמ ינבא,, רפס סרעווש

 ןכעלטנפערַאפ ןביֹוהעגנָא רע טָאה 9

 עטמירַאב ענייז ?םיתעה ירוכב,,/ ןיא

 !?תודלות,/ ןעגנולדנַאהּפָא עשיפארגָאיב
 -יפַארגָאיב עכעלטנירג ןעוועג ןענעז סָאד

 ַא ןופ ןבעל םעד רעביא ןעגנושרָאפ עש
 "עוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג ייר

 טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענעז ןעמענ סנעמ
 טָאה ןעמ רעבָא ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא

 ןבעל רעייז ןגעוו טסוָאװעג טשינרָאג
 ןופ רבחמ .ןתנ יבר ןעוועג ןענעז סָאד
 רזעלא יבר .ןואג הידעס בר ;"ךורע,
 ,ןואג םיסנ ונבר ,ןואג יאה בר ,רילקה

 -אר טָאה ָאד :ערעדנַא ןוא לאננח ונבר
 עכעלנייועגמוא יד ןזיווַאב טרָאּפָאּפ
 -עג שממ טָאה ןוא ,תופירח ןוא תואיקב
 סעכָאּפע עקיטכיו ןופ רעטעלב טנפע

 246 להקה שעאר---טרָאֿפָאֿפַאר

 רָאי ןיא .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא

 ןיא בר ןעוועג טרָאּפָאּפאר זיא 7
 רדסכ רע זיא טרָאד ןופ ןוא ,לָאּפָאנרַאט

 ץנעדנַאּפסערָאק רעכעלטפירש ןיא ןעוועג

 עטנרעלעג עשידיי עטסנעעזעגנָא יד טימ

 -נַא ןוא ץנוצ ,אטאצול) טייצ רענעי ןיא

 רעירפ ןופ ךָאנ זיא טרָאּפָאּפַאר .(ערעד

 טימ גנודניברַאפ רעקידרדסכ ןיא ןעוועג
 ,לַאמכָארק ןמחנ יבר ןטנרעלעג ןסיורג םעד

 ַא טרָאּפָאּפַאר ףיוא טַאהעג טָאה רעכלעוו

 . טָאה טרָאּפָאּפַאר .סולפנייא ןקרַאטש
 ךרע, םעד ךיוא ןעוועג רבחמ ךָאנרעד

 עשירָאטסיה רעביא ןעגנושרָאפ ,"ןילמ

 -ַָאמ ערעדנַא ךיוא ןוא עשיפארגָאעג ןוא

 טיול טנדרָאעגניא ,דומלת ןיא ןטנעמ
 תוא סָאד טכעלטנפערַאֿפ ;תיב-ףלַא

 ערעדנַא ןופ ןטנעמגַארפ ןוא ,?ףלָא;

 -ָאּפַאר זיא 1840 רָאי ןיא .,ןבַאטשנכוב

 רע ואוו ,גארפ ןיא בר ןרָאװעג טרָאּפ
 ףןבעל ץנַאג ןייז ןיוש טכארברַאפ טָאה

 -ָאּפאר טָאה קרעוו עטנָאמרעד יד ץוחַא

 ןגעק) "רוא הרות,, ןבירשעג ךיוא טרָאּפ
 "הלוגמ החכות,, ,("טפירשרוא , סרעגייג
 רנ, ,םרָאפער רעמערטסקע רעד ןגעק

 "הוצמ רנ; רעד) תודיסח ןגעק ?הוצמ

 תלחנ, רפס ןיא ןענעז "רוא הרות,, ןוא
 ןופ ווירב) "ר"יש תורגַא, ,("הדוהי

 ןוא (טלַאהניא ןכעלטפַאשנסיװ ןקיטכיוו
 "אר .ןטפירשטייצ ןיא םירמאמ ליפ ךיוא

 ױזַא יו ,געוו םעד ןזיוועג טָאה טרָאּפָאּפ

 -ַאּפע יד ןשרָאפ וצ שיטירק-שירָאטסיה
 טױל םינואג יד ןופ ןוא דומלת ןופ עכ

 -רָאפ רעכעלטפַאשנסיװ ןופ ןדָאטעמ יד
 ?רך"יש תודלות,, דלעפנרעב עז -- .גנוש

 ,"לאיחי ןב רשא, עז ׁש"אר

 ןוא "ןיד תיב בא, עז ןיד תיב שאר
 .?ןיד תיב;

 ."אתולג שיר, עז הלונה שאר

 - .ילהק, עז להקה שאר
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 טימ ;(רָאי ןופ בױהנָא הנשה שאר
 םעד ןָא ןעמ טפור ןעמָאנ ןקיזָאד םעד

 ךיוא ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא ןטשרע
 שדוח ןופ גָאט (ןט2 םעד טריפעגנייא

 ןָא ןעמ טביוה גָאט ןקיזָאד ןופ .ירשת
 -ך"נת ןיא .רָאי עיינ סָאד ןלייצ וצ

 ןופ ביױהנָא רעד ךעלנייוועג זיא טייצ

 רָאנ ירשת שדוח רעד טשינ ןעוועג רָאי
 תומש שמוח רעד ןוא ,ןסינ שדוח רעד

 ןכלעוו ןיא שדוח םעד ןגעװ טגָאז ביי
 שדחה,, (ןסינ) חסּפ בוט םוי רעד זיא סע

 ישדחל ןושאר םישדח שאר םכל הזה

 רַאפ הנשה שאר ןעמָאנ רעד ."הנשה
 ןיא טרעוו ירשת ןטשרע ןופ בוט-םוי םעד

 -דמב) שמוח ןיא ;טנָאמרעד טשינ ך"נת
 רעד) "העורת םוי; רע טסייה (ט"כ רב

 טרָאװ סָאד .('רפוש ןזָאלב ןופ גָאט

 לאקזחי ןיא טנָאמרעד טרעוו הנשה שאר

 ןכלעװ רָאלק טשינ זיא סע רעבָא ,'מ
 יד ןוא ,טימרעד טניימ איבנ רעד גָאט

 איבנ רעד זַא ,טגָאז ב"י ןיכרע ארמג

 רעד ןיא ,רוּפכ-םוי רָאג טימרעד טניימ
 הנשה שאר אתכסמ ארמג ןוא הנשמ
 שאר ענעדישרַאפ טכארבעג ןרעוו 'א קרּפ
 ,לשמל ;םינינע ענעדישרַאפ רַאפ סהנשה
 ןעוועג זיא ןסינ ןיא גָאט רעטשרע רעד

 טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,הנשה שאר רעד

 זיא רענייא טניז ןופ ןרָאי יד טלייצעג
 -עג טָאה סָאד) ןדיי ייב ךלמ ַא ןרָאװעג
 ןעלסקעוו ןביירש רַאפ גנוטיידַאב ַא טָאה

 ןיא גָאט רעט12 רעד ;(ןטנעמוקָאד ןוא
 שאר רעד זיא (טבשב רשע השמח) טבש
 -ילער ַא טָאה סָאד) רעמיוב רַאפ הנשה
 הלרע ,רשעמ ןגעוו גנוטיידַאב ןזעיג
 םעד ןגעוו ןבעג ָאד ןלעו רימ .,(המודכו
 ארקיו שמוח ןיא -- .הנשה-שאר:טּפיוה
 ,טגָאעג טרעװו ט"כ רבדמב ןוא ג"כ
 ייעיבשה שדוח ןופ גָאט רעט1 רעד זַא

 ןורכ/ז, זיא ,ירשת ןופ טסייה סָאד
 ןופ גָאט רעד ,"העורת םוי ןוא "העורת
 ןוא הנשמ רעד ןיא .,ןזָאלב ןופ ,גנולָאש

 7248 הנזעה שאר

 ערעדנַא ןוא ז"ט ,'ח הנשה שאר) ארמג

 רעד זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טרעוו (רעטרע

 טּפשמעג ןרעװ ןשטנעמ יד ןעוו ,גָאט

 ארמג יד .,"ןידה טוי, רעד ,למיה ןיא

 זַא ,גנוניימ ןייא טגָאז א"י הנשה שאר
 שאר ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוװ יד
 ערעדנַא ןוא 'י ארתב אבב ןיא .הנשה

 טרעוו הנשה שאר ןיא זַא ,טגָאזעג טרעוו

 ןופ הסנרפ יד טמיטשַאב למיה ןיא

 טרעוו ךיוא ןוא רָאי ץנַאג ַא רַאפ שטנעמ

 ןיא ןייז לָאז סע רָאי סעכלעוו טמיטשאב

 סָאװ ,סע טמַאטש ןופרעד .רוטַאנ רעד

 "עג (רוּפכ םוי ץוחא) טרעוו הנשה שאר
 ,בוט-םוי רעטסכעלרעייפ רעד סלַא טנכער

 םיגהנמ ליפ טימ ןדנוברַאפ זיא רעכלעוו
 ןופ טכַאנ עטשרע יד ןיוש .תוליפת ןוא

 "רעייפ רעמ טימ ןעמ טנוװַאד הנשה שאר

 קרַאטש זיא הרשע הנומש יד ,טייקכעל
 ןגעו תוליפת טלַאהטנַא ןוא ,טרעדנעעג

 ןופ "טּפשמ, םעד ןוא ?ןורכזה םוי;

 ןופ ןייגמיײהַא םייב ןוא לוש ןיא ,למיה

 קידנעמוקנײרַא ןוא לוש ןופ ןענעװַאד
 הבוט הנשל, ךיז ןעמ טשניוו זיוה ןיא

 ןיא ןרעוו ןבירשרַאפ לָאז ןעמ) "ובתכת
 "עּפס טסע ןעמ  (רָאי טוג ַא וצ למיה

 ,שיפ ַא ןופ ּפָאק ַא יװ ,םילכַאמ עלעיצ
 ַא ןייז לָאז ןעמ זַא ,ךיז טשניוו ןעמ ןוא

 -גיא ןענעװַאד סָאד .רעשרעה ַא ,ּפָאק
 ,ךעלרעייפ ךיוא זיא הנשה שאר ירפרעד

 -ָאלעמ יד ןוא ,לטיק ַא טגָארט ןזח רעד
 סרעדנוזַאב ןענעז ןענעװַאד ןופ סעיד

 -ויּפ ליפ טגָאזעג ןרעו סע .,עכעלרעייפ

 טמוק הרות-רפס יד ןענעייל סָאד ;םיט
 טזָאלב ןעמ ;ןוגינ ערעדנוזַאב ַא טימ רָאפ
 ןופ טנעמָאמ רעטסכעה רעד ןוא ,רפוש
 הנתנו, םייב ףסומ וצ זיא תוליפת יד
 יו טרעדלישעג טרעוװ סע ואוו ,"ףקות
 שטנעמ רעד טּפשמעג טרעו למיה ןיא
 טייקכייר וצ ,טיוט םוצ רעדָא ןבעל םוצ
 טײג טכַאנרַאפ .טײקמערָא וצ רעדָא

 ,"ךילשת;, טגָאז ןעמ ןוא ךייט ַא וצ ןעמ
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 "ןצסיוא זיא גהנמ רעד ןוא .,תוליפת

 ןעמ ,טסייה סע ,סענעשעק יד ןעלקָאש
 עז) תורבע יד רעסַאװ ןיא ןײרַא טפרַאװ

 סָאװ עבלעז סָאד ,('ךילשת,, טרָאװכוז

 ךיוא טמוק הנשה שאר גָאט ןטשרע ןיא

 ןטימ הנשה שאר גָאט ןט2 םעד רָאפ

 רָאנ זיא סָאװ ,"ךילשת,, ןופ םַאנסיוא
 רעד זיא הנשה שַאר .גָאט ןטשרע םעד

 ךיוא טרעוו רעכלעוו ,בוט-םוי רעקיצנייא
 -- יגעט ייווצ טרעייפעג לארשי-ץרא ןיא
 ןוא תוישעמ ירוּפס ןוא םיגהנמ יד

 ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ןעגנוביולג-סקלָאפ

 םימי סנונגע ןיא עז הנשה שאר טימ

 "לולא; רעטרעװכוז עז -- ."םיארונ

 ,"תוחילס,, ,"רוזחמ,, ,"םיארונ םימי,
 ,"ךילשת,, ,"רפוש,, ,"הבושת ימי תרשע.

 -שמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ הנשה שאד
 אתפסות .,םיקרּפ 4 ,דעומ רדס ןיא תוינ

 ;ילבב ןוא ימלשורי ארמג טָאה ;םיקרּפ 2

 הנשה שאר  ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב

 ,הנשה שאר ןופ תוליפת ,ןזָאלב רפוש
 ,שדוחה שודיק ןוא

 רעד .(שדוח ןופ בױהנָא שדוה שאר
 "דח לייט ןיא) שדוח ןופ גָאט עטשרע
 ,שדוח שאר געט 2 ןַארַאפ ןענעז םיש

 "שדוח,, רעטרעווכוז יד ןיא םעד ןגעוו עז

 סלַא טכַארטַאב טעװ ("רעדנעלַאק , ןוא
 רעשידיי רעד ןיא גָאט רעכעלרעייפ ַא

 טָאה ןעמ ױזַא יו םעד ןגעוו .עיגילער

 יו ןוא שדוח שאר טלעטשעגטסעפ לָאמַא
 רעטרעווכוז עז טנייה סע טוט ןעמ יױזַא
 ןלעו גָאד ."רעדנעלַאק, ןוא "שדוח;

 "רעייפ סלַא שדוח שאר ןגעוו ןבעג רימ

 ח"כ רבדמב שמוח ןיא ןיוש גָאט ןכעל
 "ישדח ישארבוא הוצמ יד רימ ןעניפעג
 ַא שדוח שאר ןיא ןייז וצ בירקמ "םכ
 ירפס יד ןיא .(ףסומ) ןברק ןרעדנוזאב
 םיכלמ "תבש אלו שדח אל,,) םיאיבנה
 "שדח./ טרעוו (רעטרע ערעדנַא ןוא 'ד 'ב

 250 םיקרפ ישאר--הנשה שאר

 ןוא (שדוח טסייה סָאד)
 טגָאז שדוח שאר ןיא ,ןעמַאזוצ טלעטש
 ןוא ןענעװַאד םייב "אוביו הלעי, ןעמ
 ,טנעיל ןעמ ,ללה טגָא'ֿמ ,ןשטנעב

 ןעירפ עמורפ .ףסומ טנװַאד ןעמ ןוא

 טעברַא ןייק ןָאט וצ טשינ גהנמ ַא ןבָאה

 רעד) המודכו ןעיינ יו ,שדוח שאר ןיא
 ךורע ןחלש ןיא עז ;רעטלַא ןַא זיא גהנמ

 ,(ז"ט ןופ שוריּפ זיא ז"ית םייח חרוא
 ןעמ טשטנעב שדוח שאר רַאפ תבש םעד

 יד ןגָאז ןיא טייטשאב סָאװ ,שדוח שאר
 ןבָאה לָאז ןעמ זַא ,"ןוצר יהי, הליפת

 ױזַא ןוא ןבעל גנַאל ַא ןוא ןבעל טוג ַא

 ןעו סיוא ןעמ טפור רעכַאנ ,רעטייוו

 טגָאז ןעמ ןוא ןייז טעװ שדוח שאר
 ןגעו -- ההשדחי ןופ הליפת יד ךיוא

 "ןטק רוּפכ םוי, עז שדוח שאר ברע

 ."הבישי, הבישי שאר

 "רע ,רעטשרע) םינושאר ,ןושאר
 ,"םינושאר .,ןושאר,, טרָאװ ןטימ ;(עטש

 -סוּפ ,םינבר עטשרע יד ןעמ טנכיײצַאב

 ערעייז טגָאזעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,םיק
 ןוא תוכלה ןגעוו ןעגנוניימ עדנרידיצעד

 ,דומלת םעד ןעװעג שרפמ ךיוא ןבָאה
 ןופ םינוֲאג יד ןענעז םינושאר עכלעזַא
 .תופסות ילעב יד ,ם"במר ,י"שר ,לבב

 זַא ןעמענָא ןָאק ןעמ ;ש"אר ,ן"במר
 סָאװ םינבר יד ןעמ טניימ םינושאר טימ

 -רָאי ןט14 םעד ךרעל זיב טבעלעג ןבָאה
 ייברעד ָאטשינ זיא סע םגה ,טרעדנוה
 טרָאװכוז עז -- .םיללכ עטמיטשַאב ןייק
 ,"םינורחא;

 ןָא ןעמ טפור טימרעד םיקרּפ ישאר
 ןעמ ןכלעוו ייב ,ךודיש ַא ןסילש סָאד

 ,םיאנת עלעמרָאפ ענייק טינכָאנ טביירש
 טפור ןעמ ,"םיאנת עקיליײװטיײצ,, רָאנ

 -ַארַאּפ עטשרע) "םיקרּפ ישאר ,, סע
 םעד ןופ ןעגנוגידַאב עטשרע .,"ןפארג
 .(ךַאמּפָא-ךודיש

 "עג תבש
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 -ריקּפא ,ןרוטַאיװערבַא תובת ישאר
 יד רָאנ ןבעג ךרוד רעטרעוו ןופ גנוצ

 ןיוש :(רעטרעוו יד ןופ תויתוא עטשרע
 רעד ןיא ןעמ טָאה ןטייצ עטלַא רָאג ןיא
 טימ טצונאב ךיז ךארּפש רעשיאערבעה
 יד ןופ תועבטמ יד ףיוא ;תובת ישאר

 רעט2 ןוא רעט1) רעשרעה-םיאנומשה

 רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי
 "בש ןעמ טניפעג ,(גנונעכערטייצ

 ,,רָאא עט2 סָאד ןענעכיײצַאב וצ "גש;
 תובת ישאר יד זיא סָאװ ,רָאי עטירד סָאד

 עבלעז יד ףיוא ;'ג הנש ,'ב הנש ןופ

 טָאטשנַא "שי ןעמ טניפעג תועבטמ
 -עדישרַאפ טגנערב ארמג יד .,"לארשי,

 ןוא ז"ל אמוי) תובת ישאר ןופ ןלעטש ענ

 רעד ןיא טרעוו סרעדנוזאב .,(ערעדנַא
 -געדעג וצ תובת ישאר יד טצונַאב ארמג

 אבב ?"ם"גק לעי, לשמל) תוכלה ןעק
 ךיא .(רעטרע ערעדנַא ןוא ב"כ אעיצמ

 -עג טצונַאב ליפ זיא םירפס-הלבק ןיא

 ,תובת ישאר ןרָאװ

 סָאװ לָאװ עטשרע סָאד נה תישאר
 שמוח ןיא ;(ןסּפעש ןופ ּפָא טרעש ןעמ
 עטשרע יד זַא ,טגָאזעג טרעוו ח"י םירבד

 ןסּפעש ןופ ּפָא טרעש ןעמ סָאװ ,לָאװ

 סָאד !ןהכ םעד ןבעגקעװַא ןעמ ףרַאד
 רעד, -- ?תישאר,) זגה תישאר טסייה
 "שמ יד ;("ןרעשּפָא, -- ?זג,, ,"ביוהנָא

 םיניד יד טגנערב א"י קרּפ ןילוח ןיא הנ
 ןופ הוצמ יד .ןבעג ףרַאד ןעמ לפיוו -

 -ץרא ןיא רָאנ קיטליג זיא זגה תישאר

 ס ּפָא טרעש ןעמ ןעוו רָאנ ןוא ;לארשי
 .ןסּפעש

 ."והילא שאדיוו, עז המכח תישאר

 סָאד םייבר ,יבר ,םינבר ,בר

 -ערבעה ןיא שטייט רעד זיא "בר,, טרָאװ
 ברו,) רעטסטלע ,רערעטלע רעד שיא
 -בט בר, ,ה"כ תישארב ,"ריעצ דובעי

 ;(ט"ל תהימרי ,"לבב ךלמ יבר. ,"םיח
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 ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא ןופרעד

 םעד רַאפ "בר, לטיט רעד הנשמ רעד

 תובא ,"בר ךל השע;,)) הרות ןופ רערעל

 רַאפ לטיט רעד ארמג רעד ןיא ןוא ,('א
 ,אנוה בר יוװ) "בר,, לבב ןיא םיארומא יד
 סָאװ טייצ רעד ןיא ,(המודכו הדוהי בר

 ןוא םיאנת יד ןעמ טָאה לארשייץרא ןיא
 לטיט םעד ןבעגעג םיארומא יד ךיוא

 רעטעּפש ןרָאװעג זיא ןופרעד ;"יבר;
 ןזעיגילער םעד רַאפ "בר, לטיט רעד

 יוזא ןוא ,הליהק רעשידיי רעד ןופ רעריפ

 טרעוו לָאצרעמ ןיא .טנייה זיב סע זיא
 -עמַארַא ןופ) םינבר טרָאװ סָאד טצונַאב

 רעריפ עזעיגילער ראפ .("ןנבר,, ןשיא
 לטיט רעד טצונאב טרעוו םידיסח ןופ
 עז) "םייבר, לָאצרעמ ןיא ןוא ,"יבר,

 בר ַא ןופ יורפ יד ;("תודיסח;, טרָאװכוז
 "ןיצעבער, טסייה יבר ַא ןופ רעדָא

 -עגנָא ךיוא טרעוו ןיצעבער לטיט ןטימ)

 יד ייב ןוא ,דמלמ ַא ןופ בייוו סָאד ןפור

 טסיה רדח ןיא ןענרעל סָאװ רעדניק

 ענרעדָאמ יד .('יבר, דמלמ רעד ךיוא

 ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא תוליהק

 עּפָארײא חרזמ ןוא לטימ ןופ רעדנעל

 ןטימ רעריפ עזעיגילער ערעייז ןרילוטיט
 -ערישילגנע יד ןיא ?"רעניבאר;, ןעמָאנ
 ןיא ךיוא ערעדנַא ןשיווצ) רעדנעל עדנד
 לטיט רעד זיא (עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 "אר טצונַאב טרעו סע ןוא טריזילגנַא
 עדנדער-שילגנע עקיזָאד יד ןיא ;?ייב

 שדוק ילכ ערעדנַא יד ןרעו רעדנעל

 "ווער, לטיט ןטימ ןפורעג (ןזח ,טחוש)

 -אווק ןוא סעיצקנופ יד ןגעוו -- ."דנער
 ערעטלע ןיא םינבר ןופ סעיצאקיפיל
 ,ןיד תיב בא, רעטרעווכוז עז ןטייצ
 זַא ןעמונעגנָא זיא סע -- ,"הכימס ,
 רָאנ טָאה בר ַא ןרעװ וצ טכער סָאד
 רתיה, ןעמוקאב טָאה רעכלעוו ,רעד
 רעבָא ,"הכימס,, סע ןפור לייט) "הארוה
 רעד טימ ןטייברַאפ טשינ סע ףרַאד ןעמ
 ַאזַא ,("הכימס,, רעטנָאמרעד ,רעקיטכיר
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 טיג רעכלעוו ,בר ןקידרעירפ ַא ןופ בתכ

 -אזקע ןכָאנ זַא ,גנוקיטעטשַאב יד סױרַא
 ןוא ןענרעל ןיא הארוחה לעב םעד ןרינימ

 "רע ןיא ךעלכעוטפיוה ,תולאש ענעקסּפ
 ,תומםירט תוכלה) העד הרוי קלח ןטש
 טניפעג (תובורעת ,בלחב רשב ,החילמ

 ןייז ןָאק הארוה לעב רעד זַא ,ןייא רע
 טרעװ הארוה רתיה רעד ןיא ןוא בר
 ןידי ,הרוי הרוי, ןופ חסונ רעד טצונַאב

 ַא ןיא בר ַא ןעמענפיוא סָאד ."ןידי
 -געל ענעדישרַאפ ןיא רָאפ טמוק הלהק

 ןיא .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא רעד

 ערעדנַא ןוא ןראגנוא ,דנַאלסור ,ןליױּפ

 ןייא רָאנ ןעוועג ךעלנייוועג זיא ,רעדנעל

 ןעוועג ןענעז בר םוצ ;טָאטש ַא ןיא בר
 לייט .הארוה ילעב ,"םינייד,, ןבעגעגוצ

 דנאלסור ןיא גנוריגער יד טגעלפ לָאמ

 לָאז רעכלעוו ,בר ?ענאיזַאק,, ַא ןועדָאפ

 -נַא ןיא .ךַארּפש-דנַאל יד טוג ןענָאק

 -ענ (עקירעמַא ןיא ךיוא) רעדנעל ערעד
 ,רעדנוזַאב לוש עדעי ,ןלוש יד ףיוא ןעמ

 -גוא ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .בר ריא

 ,םינבר יד ןופ ןטכילפ יד ןיא ןדישרעט

 יַאב בר רעד טָאה עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 -בַא ,תורות-ןיד ,תולאש ןענעקעסּפ טפראד

 םינינע עזעיגילער יד ףיוא ןבעג גנוט
 לָאמ ייווצ תושרד ןגָאז ,הליהק רעד ןופ
 ,הבושת תבש ןוא לודגה תבש .,רָאי ןיא

 בר סלַא ןעמונעגפיוא ןעוועג זיא רע ןוא

 םיא טָאה הליהק יד ;קידנעטש ףיוא

 ןיא .טמַא ןופ ןגָאזּפָא טנַאקעג טשינ
 בר רעד טָאה ןלוש יד ןיא עקירעמַא
 טימ ןענרעל ןופ עבַאגפיוא יד סנטסיימ)
 רעד טימ ןריפנָא רעדניק ערענעלק יד
 ןדעי טעמכ תושרד ןטלַאה ,(הרות דומלת

 ןעמונעגפיוא ךעלנייוועג טרעוו ןוא ,תבש
 רעד ךָאנ ןוא ,רָאי עכעלטע ףיוא רָאנ
 ףראד סע .ןגָאזּפָא םיא ןעמ ןָאק טייצ
 -חרזמ יד ןיא זַא ,ןרעוו ןזיוועגנָא ךיוא
 ןופ דובכ רעד זיא רעדנעל עשיאעּפָאריײא
 טָאה סע רעוו ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג בר
 לָאמלײט טגעלפ בר םעד טקידיילאב
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 בר רעד :;םרח ןיא ןרעוו טגײלעגנײרַא
 רעד ;'ארתאד ארמ,; רעד ןעװעג זיא
 ךדשמ סָאד .'טרָא םעד ןופ רעשרעה,
 עסיורג ַא ןעוועג זיא בר ַא טימ ךיז ןייז

 -פיוא ןעמ טגעלפ ךעלנייוועג ןוא ,היכז
 -- .םידמול עסיורג םינבר סלַא ןעמענ

 "אר, ןוא "רעניבאר, טגנַאלַאבנַא סָאװ

 -עג ךעלנייוועג לטיט רעד טרעוו ,!סייב

 טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןבעג

 -גיא עקיזָאד יד .רַאנימעס רעניבאר ַא
 םוצ ןרָאװעג טריפעגנייא זיא עיצוטיטס

 -רָאי ןט19 ןיא דנַאלשטייד ןיא ןטשרע
 טריפעגנייא ךָאנרעד זיא ןוא ,טרעדנוה
 יד .,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןרָאװעג
 -ימעס-רעניבאר יד ןיא ןעמארגָארּפ-ןרעל
 ךיוה רעד ןיא ייס ןדישראפ ןענעז ןרַאנ
 .טסייג ןיא ךיוא ייס םידומיל יד ןופ

 עטרימרָאפער םערטסקע ןַארַאפ ןענעז סע
 -רִא ,עוויטַאװרעסנָאק-בלַאה ,ןרַאנימעס

 ןראנימעס עטמירַאב יד .עשיסקָאדָאט
 "עג ןענעז ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײיד ןיא
 יולסערב ןוא ראנימעס רעניבאר רעד ןעוו
 הירכז 'ר ןרָאסעפָארּפ עטשרע  יד)

 עלושכיוה ,(ערעדנַא ןוא ץערג ,לקנארפ
 ןילרעב ןיא םוטנדיי ןופ טפַאשנטיוו ראפ
 (ערעדנַא ןוא רעדיינשנייטש ,רעגייג)

 -ימעס רעשיסקָאדָאטרָא סרעמייהסעדליה
 סעצרַאװש רָאסעּפָארּפ ,ןילרעב ןיא רַאנ

 ןיא .,ערעדנַא ןוא ןיו ןיא ראנימעס

 -אק שיאושזד,, רעד ןַארַאפ זיא דנַאלגנע
 טַאהעג ןבָאה סע ןכלעוו טימ ,"שזדעל

 ןיא .רעלכיב ,סמַאהארבַא טריפעגנָא

 "קע רעד ןופ ןַארַאפ ןענעז עקירעמַא
 ןאינוי ורביח רעד םרָאפער רעמערטס

 -קע רעד ,יטעניסניס ןיא ?שזדעלַאק
 .רד ןופ ראנימעס רעטרימרָאפער םערטס

 -בלַאה רעד ,קרָאי-וינ ןיא זייוו ןעפיטס
 -ָאלָאעט שיאושזד, רעוויטַאװרעסנָאק
 םענעברָאטשרַאפ ןופ ראנימעס ?לקישזד
 -רָא ,קרָאי-וװינ ןיא רעטכעש רָאסעּפָארּפ
 הבישי סננחלא קחצי יבר רעשיסקָאדָאט
 -רָא גנערטש ,קרני-וינ ןיא שזדעלַאק ןוא
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 ןיא ?תעדו הרות,, הבישי עשיסקָאדָאט

 "יש ןיא "?הרותל שרדמה תיב,, ,קרָאי-וינ
 "עז םארגארפ ןבלעז םעד טיול .ָאגאק

 ןוא רעניבאר יד טלייטעגנייא ךיוא ןענ

 ,עטרימרָאפער םערטסקע ןיא סייבאר
 ,יטַאװרעסנָאק-בלַאה ןוא םרָאפער-בלַאה

 -קָאדָאטרָא גנערטש ןוא שיסקָאדָאטרָא
 ,ףיסקָאדָאטרָא; רעטרעװכוז עז) שיס
 ןיא -- .("םרָאפער,, ,?םזיטַאװרעסנָאק ,,

 -רעביוא ןעוועג לָאמַא ןענעז רעדנעל לייט

 "יא בר ַא טסייה סָאד ,ללוכה בר ,םינבר
 ןיא דנַאלגנע ןיא ;דנַאל ןצנַאג םעד רעב
 ףישט ,, לטיט רעד ןַארַאפ טציא זיב ךָאנ

 רעד ןעוװעג זיא ייקרעט ןיא ;"ייבאר

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא בר ןופ לטיט
 "בר עשידרפס עלַא רעביא ?ישַאב םכח;

 -ַאפ זיא לאושי-ץרא ןיא ;דנַאל ןיא םינ
 ייוצ יד ןוא "תישארה תונבר, יד ןאר
 ברה טציא) םילשורי ןופ םינבר עטסכעה

 יד ןענעז (לאיזוע ברה ןוא גָאצרעה .רד

 -- ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא םינבר עטסכעה
 תיִבי ,"ןיד תיב בא, רעטרעווכוז עז
 ."תודיסח,, ,'!ןייד,, ,"ןיד

 ןיא םיארומא יד ןופ רעטסמירַאב בר
 זיא ץערג ןופ גנוניימ רעד טיול ;לבב

 םעד ךרעל לבב ןיא ןרָאװעג ןריובעג בר
 זיא ןוא (1790) ה"לקתת םיפלא 'ג רָאי

 ;947) יז םיפלא 'ד ךרעל ןברָאטשעג

 -ירָאטסיה ערעדנַא ןופ גנוניימ רעד טיול

 "פיר טשינ סעטַאד עקיזָאד יד ןענעז רעק
 ןעועג זיא בר ןופ ןעמָאנ רעד ;קיט

 ןפורעג ךיוא םיא טָאה ןעמ .?אבא;
 -ָאפ ןייז ;(ז"לק ןילוח) ?אכירא אבא;

 רעטעפ ןייז ;'וביא, ןסייהעג טָאה רעט
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,אייח יבר ןעוועג זיא
 זיא ןוא לבב טזָאלרַאפ בר טָאה אייח 'ר
 טנרעלעג ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג
 אישנה הדוהי יבר ןופ הבישי רעד ןיא
 יו .הנשמ רעד ןופ רדסמ םעד (יבר)
 ןצ זיא םיא ןופ ןטלַאהעג טָאה ןעמ טייוו
 -ַאב םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד ןעז
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 אוה אנת בר;) אנת ַא סלַא טכארט
 .(רעטרע ערעדנַא ןוא 'ח תובותכ ,"גילפו

 ןיק קעװַא בר זיא יבר ןופ טיוט ןכָאנ
 ןענעז לבב ןיא םגה ןוא (219 רָאי) ,לבב
 ,תובישי עסיוועג ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש

 טשינ טרָאד זיא הרותה דומל רעד רעבָא
 טָאה בר ןוא טײרּפשרַאפ ױזַא ןעוועג
 יד ארוס טָאטש רעד ןיא טעדנירגעג

 טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,הבישי עסיורג

 טכארטַאב ןָאק בר .גנַאל רעייז ךָאנרעד

 ןשידיי םעד ןופ רעטָאפ רעד סלַא ןרעוו
 סלַא ןוא לבב ןיא רעטנעצ-הרות ןקיטסייג
 ,ילבב דומלת ןופ דוסי ןופ רעּפַאש רעד

 ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד ןיא
 -רַאפ-סגנוניימ ןיא טפָא תוכלה ענייז
 רע .(לאומש רבח ןייז טימ ןטייקנדיש
 "לעוו ,םידימלת ליפ טלעטשעגסיוא טָאה
 ןוא תוכלה ארמג רעד ןיא ןעגנערב עכ

 ךיוא טָאה בר .ןעמָאנ ןייז ןיא תודגא

 יד :תוליפת ןופ תואחסונ ןעוועג ןקתמ

 שאר וצ טנייה ןגָאז רימ סָאװ הליפת
 ןופ טמַאטש ("ןוצר יהי,) ןשטנעב שדוח

 יד ,"ןנברד םידומ, ;?ז"ט תוכרב) םיא
 "שאר ןיא ףסומ וצ "רכוז התא,, הליפת

 שאר ימלשורי בר ןופ טמַאטש הנשה

 ןַארַאפ ןענעז בר ןופ .'א קרפ ,הנשה
 סָאד טגָאזעג טָאה רע :הדגא ירבד ליפ

 "רעל לָאז שטנעמ ַא זַא ,טרָאװ עטנַאקַאב
 ךותמש ,המשל אלש וליפא הרות ןענ
 ;(ב"כ הטוס) "המשל אב המשל אלש
 ןשטנעמ ףיוא תונמחר טָאה סע רעװ;

 ןופ ּפָא טמַאטש רע זַא ,ןמיס ַא זיא

 לָאז ןעמ ;(ב"ל הציב) ?וניבא םהרבא
 "ייא יד ןרַאנוצּפָא טשינ קיטכיזרָאפ ןייז
 טָאה רע ;ט"נ אעיצמ אבב) יורפ ענעג
 תומבי) ןגיל ןייק טגָאזעג טשינ לָאמנייק
 טרָאװ סָאד ןַארַאפ זיא םיא ןופ ;(ג'ס
 בר דומלת ןייז וצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ
 יד ֹוצ ךיילג ןענעז ןשטנעמ,, :אנונמה
 ףיוא ןצָארּפש ענייא יד ,דלעפ ןיא ןזָארג
 "ורע) "טקלעוורַאפ ןרעוו ערעדנַא יד ןוא
 ןעועג קסוע ךיוא טָאה רע ;(ד"נ ןיב
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 -- (ב"י הגיגח) "הבכרמ השעמ,, ןיא

 טרָאװכוז) "ןילמ ךרע טרָאּפָאּפַאר עז

 תודלתג ןאמײה עז ;(?סונינוטנַא;

 ."םיארומאו םיאנת

 "אב ;(592 ךרעל -- 299 ךרעל אבר

 -רָאי ןט4 ןיא לבב ןיא ארומא רעטמיר

 בר ןוא ןמחנ בר ןופ דימלת טּרעדנוה

 ןופ טיוט ןכָאנ ןוא ,ייבא ןופ רבח ,תשש

 רעכַאנ) אתידבמוּפ ןיא הבישי שאר ייבא

 ןַארַאפ ןעגעז תוכלה ענייז ;(אזוחמ ןיא

 םילוּפלּפ ענייז ןוא ,ארמג רעד ןיא ליפ

 ייבאד תויוה,, ןפורעג ןעמ טָאה ײבַא טימ

 -תוכלה עלַא ןיא .(ח"כ הכוס) ?אברו

 רעד זיא ייבא ןוא אבר ןשיווצ תוקולחמ

 ל"עי תוכלה 6 ןיא ץוחַא ,אבר יװ ןיד

 ערעדנַא ןוא ב"כ אעיצמ אבב) ם"גק

 ךייר רעייז ןעועג זיא רע .(רעטרע

 ןוא ,(רעטרע ערעדנא ןוא 'ל אמק אבב)

 ,(ד"כ תינעת) תוכלמל ברוקמ ַא ךיוא

 :רעטרעװ יד ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ

 םישעמ ןוא הבושת זיא הרות ןופ תילכת

 "יא ךעלרע טלַאה ;ז"י תוכרב) םיבוט

 אבב) ןרעװ ךייר ריא טעװ ןעיורפ ערע

 "עג רבחמ ךיוא טָאה רע .(ט"נ אעיצמ

 "ונ אלש דע ,יהלא., ןופ הליפת יד ןעוו

 ןעמ ;('י תוכרב) ?יאדכ יניא יתרצ

 -עג טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד

 א) שטנעמ ןקידנעבעל ַא ןפַאש טנָאק

 "יה עז -- .ה"ס ןירדהנס ,םלוג טרָאס

 ."םיארומאו םיאנת תודלות,, ,ןַאמ

 ךרעל ןריובעג ,לבב ןיא ארומא הבר

 ןופ רעטלע ןיא ,גנוי ןברָאטשעג 0

 סָאװטע ןעגנוניימ לייט טיול) רָאי 0

 טרעװ רע ;(ח"י הנשה שאר עז ;רעטלע

 זיא רע ;ינמחנ רב הבר ןפורעג ךיוא

 -והי בר ןוא אנוה בר ןופ דימלת ןעוועג

 ענייז :אתידבמוּפ ןיא הבישי שאר :;הד

 רעד ןיא טײרּפשעצ ןַארַאפ ןענעז תוכלה

 טוומעג רע טָאה הריסמ ַא בילוצ ;ארמג

 -עג רע זיא געװ ןפיוא ןוא ןפיולטנַא

 758 יבר--אבר

 טרעװ ו"פ אעיצמ אבב ןיא ;ןברָאטש

 רופס רעכעלרעדנואו רעד טלייצרעד

 -עג זיא רע יװ ןוא ןפיולטנַא ןייז ןגעוו

 .למיה ןיא הבישי רעד ןיא ןרָאװעג ןפור

 ןט5 ןיא ארומא אנח רב 73 הבר

 -רעד ,לבב ןיא טשרעוצ ,טרעדנוהרָאי

 "יוו ךָאנרעד ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ךָאנ

 יד ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ ;לבב ןיא רעד

 "רעד רע סָאװ ,תוישעמ עכעלרעדנואוו

 ערעדנַא ןוא ג"ע ארתב אבב ןיא טלייצ

 "עג ןיא רע יװ ארמג רעד ןופ רעטרע

 רעד ןיא טרעדנאוועג ןוא םי ןפיוא ןרָאפ

 -עפעשאב עגיזיר ןעזעג טָאה ןוא רבדמ

 לייט סָאװ ,רעדנואוו ערעדנא ןוא ןשינ

 טגיטעטשַאב ךיוא ייז ןבָאה ןנבר יד ןופ

 עקיזָאד יד ףױא ;ד"ע ארתב אבב)

 "עג ןענעז אנח רב רב הבר ןופ תודגא

 ןטלַאה לייט :םישורּפ ליפ ןרָאװעג ןבירש

 -יימ ערעדנַא ;הלבק ןופ תודוס רַאפ יז

 "צג ןבעגעגרעביא ןענעז ייז ןיא זַא ,ןענ

 -לָאװ) תועידי עשיטילָאּפ עמייהעג ןרָאװ

 'ז תינעת ןיא ;"הדגא ירתסמ,/ ןאמ

 "עג הרות יד זיא רעבירעד זַא ,רע טגָאז

 ירבד הכ אלה) רעייפ וצ ןרָאװעג ןכילג

 יװ טקנוּפ ליוו ,(ג"כ הימרי ,"שאכ

 ןעמ) ןילַא ןָא טשינ ךיז טדניצ רעייפ

 הרות ןעמ זומ יױװַא (ןדניצנָא סע זומ

 .ערעדנַא טימ ןענרעל ךיוא

 רעד ןופ רעשרעה) םלוע לש ונובר
 -לעוו טימ ןעמענ יד ןופ רענייא ;(טלעוו

 תוליפת ייר ַא ;טָאג טנכײצַאב ןעמ עכ

 טימ ןָא ךיז ןביוה תוניחת סרעדנוזַאב ןוא

 ,םלוע לש ונובר רעטרעוו יד

 ;ןרעה עניימ ,רערעל עניימ) יתובר

 "נעמ ענעעזעגנָא וצ גנודנעוו ןיא לטיט

 ךיוא ןעמ טביוה טרָאװ םעד טימ ;ןשט

 רימ ,יתובר., ,ןשטנעב םוצ ןסע ןכָאנ ןָא

 ,"ןשטנעב ןלעוו

 ."אישגה הדוהי,, עז יבר
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 ,יבר ,םינבר ,בר, עז םייבר ,יבר
 ,"םייבר

 -רומא ייווצ ןעוועג ןענעז סע אניבר
 "ייב .טרעדנוהרָאי ןטמ ןיא לבב ןיא םיא
 "רע רעד אניבר ;אניבר ןעמָאנ ןטימ עד

 ןוא ,420 ךרעל ןברָאטשעג זיא רעטש

 ישא בר ןופ רבח רעד ןעוועג זיא רע

 רדסמ ישא בר טימ ןעמַאזוצ טָאה רע ןוא
 ,ו"פ אעיצמ אבב) ילבב ארמג יד ןעוועג
 םיחוכיו ןוא תוכלה ענייז ;(''הארוה ףוס;

 ברל אניבר היל רמא,) ישא בר טימ

 "מג רעד ןיא ליפ ןַארַאפ ןענעז (?ישא

 זיא (אטוז) אניבר רעטייוצ רעד ;(אר
 ןטשרע ןופ ןוזןרטסעװש ַא ןעוועג

 ןופ רבח ,414 ךרעל ןברָאטשעג ,אניבר

 ןארוס ןיא הבישי שאר ;ישא רב רב רמ
 "הארוה ףוס,, רעד זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ
 ןט2 םעד ןעמ טניימ ו'פ אעיצמ אכב ןופ

 גנולדנַאהּפָא עכעלטנירג ַא -- .אניבר

 ןופ "םינושארה תורוד,, ןיא ןַארַאפ זיא

 ,יולה

 ,?טנעצָארּפ , עז תיבר
5 

 םעד טימ ;!רערעל רעזדנואא ןנבר
 "מג רעד ןיא טנכיײצַאב ןעמ טָאה לטיט

 ,אישנה הדוהי יבר ,"ונבר השמ,, אר
 "קה ונבר;) הנשמ רעד ןופ רדסמ םעד
 -ַאב ןעוועג ןענעז רעטעּפש ךיוא ;("שוד

 עז --- ,"םת ונבר,, ,"םושרג ונבר, טנַאק

 "נה הדוהי, ,"השמ,, רעטרעווכוז יד ייב

 ,"םת בקעי, ,''םושרג,, ,"איש

 "-ימ ןיא -- ."םינבר ,בר, עז םינבר
 "בר, ןפורעג ךיוא ןעמ טָאה רעטלַאלט

 ןטלַאה סָאװ ןדיי יד ,"םיינבר, ,"םינ

 לעבש הרות) ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ

 רעמיאַארַאק יד וצ ץַאזנגעק ןיא (הּפ
 ,(םיארק)

 רעד ןיא ןרעװ לטיט םעד טימ ןנבר
 -רומא ןוא םיאנת יד טנכײצַאב ארמג

 ןיבור---יבר

 "מב
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 םילודג עשידיי עלַא יד .ללכב ןוא םיא

 ןרעוװ רעבירעד :ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ

 ןענעז סָאװ ,םיניד ןוא תווצמ יד ךיוא
 ןעמ ןוא ןַארַאפ טשינ הרות רעד ןיא
 ןפורעגנָא ,רעטעּפש ןעוועג ןקתמ ייז טָאה

 "ואדמ,, ןופ דישרעטנוא ןיא ,"ןנברדמ,

 ןַארַאפ ןענעז סָאװ '!תווצמ וצ .,"אתייר

 ןרעוו ייז רעדָא הרות רעד ןיא ךעלטייד

 הרות רעד ןיא םיקוסּפ ןופ טנרעלעגּפָא
 ,םיללכ עסיוועג טיול

 ."שידק, עז שירק- ןנבר

 רעטומ ,וניבא קחצי ןופ בייו הקבר
 ןבל ןופ רעטסעװש ,ושע ןוא בקעי ןופ

 הנותח טָאה הקבר יוװ רוּפס רעד ;ימרא
 בקעי ןוא ושע ןריובעג ,קחצי טימ טַאהעג

 -ַאב וצ ןבקעי ןפלָאהעג טָאה יז יװ ןוא
 טרעװ רעטָאפ ןייז ןופ הכרב יד ןעמוק

 -- ג"כ תישארב שמוח ןיא טלייצרעד

 -רעד טרעװו ט"מ תישארב ןיא
 הרובק וצ ןעמוקעג זיא הקבר זַא ,טלייצ

 ןשידיי ןיא :הלּפכמה תרעמ רעד ןיא

 -ייא סלַא טכארטַאב הקבר טרעוו קלָאפ

 ןופ סרעטומ עקילייה יד ,תוהמא 4 ןופ ענ
 ,(האל ,לחר ,הקבר ,הרש) קלָאפ ןשידיי

 ,"םיבוט םימי, עז םילנר

 ."ארמז יבא, עז ז"ברדר

 ,"דוד יחמק, עז ןק" דר

 ןיא 1910 -- 1823 המלש ,ןיבור
 ןוא רעטנרעלעג רעשיאערבעה ;(עקָארק
 םירמאמ ליפ ןבירשעג ,רעלעטשטפירש
 -עלבָארּפ עזעיגילער רעביא ,םירפס ןוא
 טייקכעלנע רעד רעביא סרעדנוזַאב ,ןעמ

 ןעגנוביולג עזעיגילער ענעדישרַאפ ןופ

 -רעביא :רעקלעפ ערעדנַא ןוא ןדיי ייב
 ןופ "קיטע, יד שיאערבעה ןיא טצעז

 "חמ ;"הולא רקח,, ןעמָאנ ןטימ אזָאניּפש
 "ובנ הרומ ,, ,"הזוניּפש ינויגה, ןופ רב
 ןואג, ,"רצק ירבע קודקד, ,"שדחה םיכ
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 יב גנודיילק רעביא) "םילשוריו הדוהי
 ליפ ןוא ,(ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי
 ,םירפס ערעדנַא

 -שידיי ַא ,("סענַאזָאר, זעל) סינאוור
 1657) הדוהי (1 -- .עילימַאפ עשידרפס

 ןיא יׂשַאב םכח ,קסוּפ ןוא בר ,(1727 --
 םירפס יד ןופ רבחמ ,לָאפָאניטנאטסנָאק

 ןופ "הרות הנשמ,, ףיוא "ךלמל הנשמ,,

 (תושורד) "םיכרד תשרּפ, ןוא ם"במר

 ןענעז עכלעוו ,םירפס ערעדנַא ךיוא יו

 ךלמל הנשמ רעד .,די בתכ ןיא ןבילבעג

 רעלוּפָאּפ רעייז ןענעז םיכרד תשרּפ ןֹוא

 המלש (2 -- .טלעוו רעשידמול רעד ןיא

 (עירַאגלוב ןיא 1939 -- 1809) םהרבַא

 "פס יד ןופ עטכישעג רעד ןופ רעשרָאפ

 ירבד,, ןופ רבחמ :ייקרעט ןיא ןדיי עשיד

 ןופ עטכישעג) "המרגותב לארשי ימי
 .(ייקרעט ןיא ןדיי

 ןופ שטייט רעד ׁשרוקה הור ,חור
 רעשיאערבעה רעד ןיא "חור, טרָאװ

 טרעוו "חור, רעבָא ;!טניוו, זיא ךארּפש

 ,"טסייג, ןענעכיײצַאב םוצ טצונַאב ךיוא

 לייו ,ןשינעפעשַאב עקיטסייג ,המשנ

 טניוו רעד ךיוא זַא ,ןעמונעגנָא טָאה ןעמ

 -רעק ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ךַאז ַא זיא

 רעד .סקיטסייג סָאװטע זיא ןוא רעּפ
 -סיױא םעד טצונַאב 'ו תישארב שמוח

 סָאד ןענעכיײצַאב וצ "םייח חור, קורד

 טכַאמ סָאװ ,ןשטנעמ ןיא ןזעוו עקיטסייג
 -עפעשַאב קידנעבעל ַא רַאפ ןשטנעמ םעד

 רעד ןעו זַא ,טגָאז ב"י תלהק .שינ
 לא בושת חורהו, טברַאטש שטנעמ
 -וצ המשנ יד טייג "הנתנ רשא םיהלַאה

 ןיא ךיוא ןעניפעג רימ .טָאג וצ קיר
 "ךור, ך"נת ןיא רעטרע ערעדנַא ליפ
 -שנ סנשטנעמ ןרַאפ גנונעכיײצַאב סלַא
 א"נ םיליהת) גנומיטש עקיטסייג יד ,המ
 ַא זיא סע ,"הרבשנ חור םיהלא יחבז;

 קיטסייג ןכארבעצ ַא טָאג רַאפ ןברק
 ןרעו שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא ,(טימעג

 762 זור--סינאחר

 טנכייצַאב "?תוחור .,חור, טרָאװ ןטימ

 -יא םורַא ןבעווש סָאװ ,םיתמ ןופ תומשנ

 תוחור ח"י תוכרב) טלעװ רעד רעב
 -יידַאב רעקיזָאד רעד ןופ ,("תורּפסמ
 ןיא סלַא חור ךיוא ןרָאװעג זיא גנוט
 ,טייקיטסייג ,ןזעו קיטסייג ַא ןײמעגלַא

 ,שדוקה חור ןרָאװעג זיא ןופרעד ןוא

 -טעג ןופ חוכ רעד ,טסייג רעקילייה רעד

 ןיא טנַאמרעד ןיוש טרעװ סָאװ ,טייקכעל

 לא ךשדק חתורו; א"נ םיליהת) ך"נת

 ןיא ,(רעטרע ערעדנַא ןוא "ונממ חקת
 שדוקה זור טרעוו שרדמ ןוא ארמג רעד

 -גס) האובנ ןופ חכ רעד סלא טנכיײצַאב

 הקלתסנ םיאיבנ ותמשמ , ,א"י ןירדה

 תודיסח, 'כ הרז הדובע ,"שדוקה חור
 (ערעדנַא ןוא "שדוקה חור ידיל האיבמ

 וצ חור טצונַאב טרעו סע יװ טקנוּפ

 ,סנזעו עקיטסיײג עקילייה ןענעכיײצַאב

 "כעלש רַאפ טצונַאב ךיוא סע טרעוװ ױזַא

 םידש טרָאס ַא ,סנזעוו ,עקיטסיײיג עט

 רימ ןעניפעג ך"נת ןיא ןיוש .םיקובד

 ,ב"כ 'א םיכלמ) רקש חור .הער החור

 טרַאנעגּפָא טָאה "רקש חור, רעד ואוו
 ןוא ארמג רעד ןיא .(איבנ ןשלַאפ םעד

 רימ ןעניפעג םירפס רעטעּפש ןוא שרדמ

 ח"י ןיבורע) ?ןידשו ןיחור,, ןגעוו ליפ

 ןיא -- .הער חור ,(רעטרע ערעדנַא ןוא
 -עגרעטנוא קרַאטש טרעװ הלבק רעד

 "שפנ,, ןשיווצ דישרעטנוא רעד ןכָארטש

 רעד זיא המשנ יד ."המשנ,/ ,"חור;,
 ןופ לייט רעטסלעטבוס ןוא רעטסכעה

 -ימ רעד זיא חור רעד ;טסייג סנשטנעמ
 "עדינ רעד זיא שפנ רעד :לייט רעטסלט

 -יטנייא עקיזָאד יד .לייט רעטסקיר

 ןואג הידעס בר ייב ןַארַאפ ךיוא זיא גנול

 הנשמ) ם"במר ,('תועדו תונומא,))
 -נַא ןוא ('ד הרותה ידוסי תוכלה "הרות
 טרָאװ ןופ -- .ןפָאזָאליפ עשידיי ערעד

 רעד שיאערבעה ןיא ןרָאװעג זיא "חור,
 ןענעכייצַאב וצ ?תוינחור, קורדסיוא
 "תוימשג , וצ ץאזנגעק ןיא ,טייקיטסייג
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 טרעװ סרעדנוזַאב .(עכעלרעּפרעק סָאד)

 -רעדָאמ רעד ןיא טצונַאב קורדסיוא רעד

 עיפָאזָאירָאטסיה רעלַאנאיצַאנ-שידיי רענ

 םעה דחא ,"ינחורה ןינע,, לַאמכָארק)
 .(ערעדנא ןוא ?ינחור זכרמ,

 -ורמ ריאמ עז ריאמ ,נרעבנעטור
 ."גרעבנעט

 ןיא 1879 טסםחניפ ,גרעבנעטור
 -ור ;(לארשי-ץרא ןיא 1941 -- דנַאלסור

 לײטנַא ןעמונעג ,רענאיצולָאװער רעשיס

 ,1905 עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא

 1922 טניז ;רעריפ רעשיטסינויצ רעכַאנ

 ןאלּפ םעד טריפעגכרוד ;לארשייץרא ןיא

 עיצנאטס עשירטקעלע יד ןלעטשוצפיוא

 ןופ טפארק יד ןעיצוצ ןוא ןדרי ןפיוא

 ןופ טנעדיזערּפ ןדרי ןופ לַאפרעסַאװ
 ,טייצ עסיוועג ַא "ימואלה דעו,

 ךרעל ,עילַאטיא ןופ טָאטשטּפױה םיֹור
 ,רעניואוונייא טנזיוט 200 ןוא ןָאילימ 1

 םעד טימ .ןדיי 10,000 ךרעל ייז ןשיווצ

 עקיטכיו ןדנוברַאפ ןענעז םיור ןעמָאנ

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןטנעמָאמ

 רעקירָאטסיה לייט ןופ גנוניימ רעד טיול

 ןיא ןיוש םיור ןיא טניוַאװעג ןדיי ןבָאה

 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט9
 ןביוהעגנָא טָאה םיור עו ,גנונעכערטייצ
 ןיא גנולעטש עדנשרעה יד ןעמענרַאפ וצ
 ןביוהעגנָא טָאה סע ןוא טייצ רעטלא רעד
 .עירעּפמיא עשימיור יד ןדליבוצסיוא ךיז

 ,רימ ןעניפעג םירפס-םיאנומשח יד ןיא

 ןפלָאהעג שיטַאמָאלּפיד טָאה םיור זַא
 ןעיירפַאב וצ ךיז לארשי-ץרא ןיא ןדיי
 יד ןופ טייצ רעד ןיא ךָאי ןשיריס ןופ

 םיור טָאה רעכַאנ .תומחלמ - םיאנומשח
 -ןייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא
 -ץרא טעטכענקרַאפ גנונעכערטייצ רעכעל
 עכעלטע םילשורי ןעמונעגנייא ,לארשי
 רעטנוא ,70 רָאי ןיא טָאה יז זיב ,לָאמ
 ,סוטיט ןופ גנֹוריּפ רעשירעטילימ רעד

 7264 עינעמור---גרעבנעטור

 טנערברַאפ ןוא םילשורי טכַאמעג בורח

 טָאה 158 רָאי ןיא ,שדקמה תיב סָאד

 "בוכ רב ןופ דנַאטשפיוא םעד תעב ,םיור

 ,לארשי-ץרא טכַאמעג בורח רעמכָאנ ,אב

 רעד ןרָאװעג םיור זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 זיא סע .ןדיי וצ האנש רעד ןופ לָאבמיס

 טָאטש רעד ןיא ןדיי יד זא ,ןקרעמַאב וצ

 ןסָאנעג ןײמעגלַא ןיא ןבָאה טסבלעז םיור

 -עז סע םגה ןוא ,ןטייהיירפ עסיוועג ןופ

 "גוגלָאפראפ ןטייצ לייט ןיא ןעוועג ןענ

 ןדיי יד ןופ לרוג רעד רעבָא זיא ,ןעג

 -עב קיסעמסינטלעהרַאפ ןעוועג םיור ןיא
 םיור ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא יו רעס

 ןעוועג םיאנת יד ןופפ טייצ רעד ןיא זיא

 טָאה םיור .שרח ןב איתמ יבר אנת רעד
 ,הלהק עשידיי עסיורג ַא טָאהעג טלָאמעד

 -לטימ ןיא ,ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא ךיוא

 -נעצ רעד ןעוועג זיא סיור ןעוו ,רעטלַא

 -טסירק רעד ןופ לייט ןטסערג ןופ רעט
 -גוא ןענופעג ךיז טָאה ןוא טלעוו רעכעל
 ןבָאה ,טסביוּפ ןופ טפַאשרעה רעד רעט

 יו רעקיצניװ ןטילעג םיור ןיא ןדיי יד

 -רָאי ןט11 ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא
 ןתנ יבר טבעלעג טרָאד טָאה טרעדנוה

 -רָאי ןט12 ןיא !"ךורע, ןופ רבחמ רעד

 ימכח,, יד טנַאקַאב ןעוועג ןענעז טרעדנוה

 -עג זיא טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא ;?אמור
 ;ימורה לאונמע יבר רעטכיד רעד ןעוו

 יד ןָא רעטלאלטימ ןופ זיא ןײמעגלַא ןיא

 ןדנוברַאפ םיור ןיא ןדיי ןופ עטכישעג
 -ךַאפ יד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד טימ

 ,ללכב ןצניוװארּפ עשינעילַאטיא ענעדיש
 ,?שילַאטיא , טרָאװכוז עז םעד ןגעוו ןוא
 "והיה ימי ירבד, רענילרעב םהרבא עז --
 | ."אמורב םיד

 ,עּפָארײא םורד ןיא דנאל עינעמור
 רָאי רעמוז זיב טָאה ,םי ןצרַאװש םייב
 -ןייא ןָאילימ 19 ךרעל טַאהעג 40
 ;ןדיי ןָאילימ 1 ךרעל ייז ןשיווצ ,רעניואוו

 ןעמונעגוצ ןרַאגנוא טָאה 1940 ןיא
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 ױזַא ,עינאווליסנארט ןופ לייט ןסיורג ַא
 -יוט 800 ךרעל טאהעג טָאה עינעמור זַא

 -ַאב לָאצ רענײמעגלַא ןַא ףיוא ןדיי טנז

 עטכישעג יד .ןָאילימ 17 ןופ גנורעקלעפ

 טלַא רעייז זיא עינעמור ןיא ןדיי ןופ

 -עג ןבָאה ןדיי זַא ,גנוניימ א ןַארַאפ

 (עינאווליסנארט) ןעיצַאד ןיא טניואוו
 דנַאל סָאד ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא

 -עּפמיא רעשימיור רעד וצ טרעהעג טָאה

 ןיא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא .עיר
 ןופ ןוא ,םירזוכ יד טשרעהעג עינעמור

 עינעמור ןיא ןעמ טקרעמַאב ןָא טלַאמעד

 ןופ ןימינב 'ר :םיבושי עשידיי ערערעמ

 ןיא ("ןימינב תועסמ ,, ןייז ןיא) אלעדוט

 "ור ןיא ןענופעג טָאה טרעדנוהרָאי ןט9

 סע עכלעוו רעביא םיבושי עשידיי עינעמ

 שורג ןכָאנ ;"םיאישנ, טשרעהעג ןבָאה

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה (1949) עינַאּפש
 עיוואדלָאמ) ןצניוװָארּפ עשינעמור לייט
 סרעדנוזַאב ,ןדיי עשידרפס (ערעדנַא ןוא

 ןיא ןיסאי ןוא טשערַאקוב טעטש ןיא
 ןבָאה 18 ןוא 17 ,16 רעטרעדנוהרָאי יד

 ןופ ןדיי עינעמור ןיא טרעדנַאװעגנייא
 ןענעז סע םגה ןוא ,עניארקוא ןוא ןליוּפ

 יד ןיא ןדיי עשינעמור ףיוא ןעמוקעגרָאּפ

 -לב-טולב .,תורזג ערעווש ןטייצ עקיזָאד

 "טנַא ךָאד ךיז תוליהק לייט ןבָאה ,םילוב

 םעד ףיוא ןיא 1878 רָאי ןיא .טלקיוו

 "רעב ןיא תוכולמ-טלעוו יד ןופ סערגנָאק
 סָאװ טקנוּפ א ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיל
 ןדיי ןבעג וצ עינעמור טעטכילפרַאפ
 עשינעמור יד רעבָא ,גנוקיטכערַאבכיײלג
 -ַאב ךיז ןײמעגלַא ןיא ןבָאה ןגנוריגער
 -ור יד ןופ טכער יד ןרענעלקרַאפ וצ טימ
 רעד ךָאנ ,1018 ןיא .ןדי עשינעמ
 ןדיי ןופ לָאצ יד זיא המחלמ-טלעוו רעט1
 "עג טרעסערגרַאפ דנטיײדַאב עינעמור ןיא
 "יז עינעמור וצ ןקיניירַאֿפ ךרוד ןרָאװ
 .עניווָאקוב ןוא עיבארעסעב ,ןגריבנעב
 -למ-טלעו רעט2 רעד תעב ,1940 ןיא
 -ָארּפ עקיזָאד יד ןפ לייט ןענעז ,המח
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 -ור ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא קירוצ ןצניוו

 טָאה דנַאל ןיא ןדיי לָאצ יד ןוא שינעימ

 סרוק רעד .טרענעלקרַאפ דנטיידַאב ךיז

 ןעוועג זיא גנורעגיר רעשינעמור רעד ןופ

 -לעוו ,רעשיטימעסיטנַא ןכָארּפשעגסױא ןַא
 טניז קרַאטשרַאפ רעמכָאנ ךיז טָאה רעכ

 ןיא לרַאק גינעק ןופ עיצַאקידבַא רעד
 -ןײרַא זיא גנוריגער יד ןעוו ,1940 עדנע

 "עסיטנַא רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעג

 "ףידרַאװג ענרעזייא,, ײטרַאּפ רעשיטימ
 ןטנעמעלע עכעלטניירפ-רעלטיח יד ןוא

 -עגנייא 1041 רַאונאי ןיא ןבָאה עכלעוו

 ןדיי ףיוא הטיחש עכעלקערש ַא טנדרָא
 עשינעמור ערעדנַא ןוא טשערַאקוב ןיא

 -למ ךעד ךָאנ זיא ןעינעמור ןיא .טעטש

 טנזיױוט 200 יװ רעמ טינ ןבילבעג המח
 "ערג ַא ןבעגעגסיורא טָאה עינעמור ---.ןדיי

 "עג עשידיי ,םינבר ענעעזעגנָא לָאצ ערעס

 ןשיווצ ,םינקסע ,רעלעטשטפירש ,עטנרעל

 ןופ רבחמ) רעװָאנַאה עטנ ןתנ יבר ייז
 -ָארּפ ,רעטסַאג השמ .רד ,("הלוצמ ןוי,

 טכַאנ בקעי ,רד ,רעטכעש ןמלז רָאסעפ

 "גירגעג זיא עינעמור ןיא .ערעדנַא ןוא
 יד ,ןדַאפדלָאג םהרבא ךרוד ןרָאװעג טעד

 -רעטַאעט עשידיי ענרעדָאמ עטשרע

 "ור רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא ,ןּפורט
 "ונרַאפ ןדיי ןבָאה רוטַארעטיל רעשינעמ

 ןדי עשינעמור יד .טרָא סיורג ַא ןעמ
 רעד ןיא טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ ןבָאה
 ןופ ףיולרַאפ ןיא עיצארגימע רעשידיי

 ַא .טרעדנוהרָאי ןט20 בױהנָא ןוא ןט9
 ךיז ןבָאה ןדיי עשינעמור לָאצ עסיורג

 רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןיא טצעזַאב
 "נַא ןוא עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקיניײרַאפ)
 -רָא ןענַאטשטנַא ןענעז סע ואוו ,(ערעד
 -עמור ןופ ןטפַאשלעזעג ןוא סעיצַאזינַאג
 ןעמוקעגרָאפ זיא 1882 ןיא .ןדיי עשינ
 -שינעמור ןופ עיצארגימע ערעסערג ַא
 לארשייץרא ןייק רעטעברַא-דרע עשידיי

 סעינָאלָאק יד ןפַאשעג ןבָאה ייז ואוו

 ןוא ,"הניּפ שאד, ןוא "בקעי ןורכז,
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 ַא ןעמונעג עינעמור טָאה רעטעּפש ךיוא
 -ַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא לײטנַא ןסיורג

 "-ץרא ןייק "תוילע,, יד ןיא ןוא גנוגעוו

 -עגרָאפ ךיוא זיא קיטייצכיילג .לארשי

 -עװואב-עיצַאלימיסַא עקרַאטש ַא ןעמוק

 עשידיי - שינעמור ערעכייר יד ןיא גנוג

 "עג ךיז ןבָאה ייז ןופ לייט ןוא ןזיירק

 רעשידיי רעטלַא רעד רעביא -- ,טדמש
 "והיה תורוק,, עז עינעמור ןיא עטכישעג
 גרעבמעל) רעטנַאסּפ ןופ "אינעמורב םיד

 ןופ עטכישעג ,ווָאנבוד ךיוא עז 8
 ,טייצ רעטסעיינ רעד ןיא ןדיי

 "ודא ןמד הירזע,, ,"םימודא , עז יסור
 .?םימ

 ךארּפש רעשיסור רעד ןיא דנַאלסור
 -עיציפָא רעד זיא 1922 טניז ,"?איסָאר ,

 -איצָאס ךיקסטעיווָאס זויָאס,, ןעמָאנ רעל
 טסייה סָאד ,"קילבוּפסער ךיקסעשטיטסיל
 -ןטאר עשיטסילאיצָאס יד ןופ דנַאברַאפ,
 -געל עטסערג יד ןופ ענייא ,("ןקילבוּפער
 "זמ ןיא טײרּפשעצ ,טלעוו רעד ןיא רעד
 .-לטימ ןוא -ןופצ ,עּפָאריײא-ןופצ ןוא -חר
 -יואוונייא ןָאילימ 190 ייב טָאה ,עיזַא

 ןבלַאהרעדנא רעביא ייב ייז ןשיוװצ ,רענ
 םוטרעסייק ַא ןעוועג 1917 זיב ,ןדיי ןָאילימ
 עשיטארקָאטיוא ןַא ןעוועג זיא גנוריגער יד

 ןופ ןֹוא ,(רַאצ) רעסייק ןופ טנעה יד ןיא

 -ינומָאק-שיטסילאיצָאס ַא ןרָאװעג 7
 -כישעג יד --- .(עשיטסיוועשלָאב) עשיטס
 ןדנוברַאפ זיא דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ עט

 -בכש יד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד טימ

 וצ טייצ ןופ ןענעז עכלעוו ,רעדנעל-תונ
 ןוא דנַאלסור ךרוד ןרָאװעג טגיזַאב טייצ
 סָאד ,דנַאלסור ןופ לייט ַא ןרָאװעג טפָא

 "וא ,םירק ,םירוכ :רעדנעל יד ןענעז
 לייט ןוא עיצילַאג ,ןליוּפ ,עטיל ,עניארק
 ןענַאװ ןופ ,(עיבַארַאסַאב) עינעמור ןופ
 -טנגייא ןיא ןעגנורדעגניײרַא ןבָאה ןדיי
 ןטייצ ערעטלע יד ןיא ןיוש דנַאלסור ןכעל
 ,(טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא ןיוש זַא ,ךעלגעמ)

 768 דנַאלסור---יסור

 יד ןופ רעטרעווכוז יד ןיא עז םעד ןגעוו

 ןעועג ןענעז סע .רעדנעל עטנָאמרעד
 ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןוא ןט11 ןיא ןטייצ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז דנַאלסור ןיא ןעוו

 ךיז ןייז רייגמ ןופ ןעגנוגעווַאב-ןסָאמ

 -גייא עשידיי יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא
 -ָאט רעד ןופ טייצ רעד ןיא .רעניואוו |

 דנַאלסור רעביא טפַאשרעה רעשירעט
 -גוהרָאי ןט18 םעד זיב ןט15 םעד טניז)

 ענייק ןַארַאפ טשינ טעמכ ןענעז .(טרעד

 ,דנַאלסור ןכעלטנגייא ןיא ןדיי ןופ ןרוּפש

 -ַאב וצ רעדיוו זיא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא
 ןריזיאַאדוי ןופ גנוגעװַאב יד ןקרעמ
 עשידיי ןסור לייט ךרוד ןעמענָא ,"ךיז

 יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא .םיגהנמ

 -אניד-וָאנַאמָאר רעד ןופ ןרַאצ עטשרע

 וצ זיא (ןָא טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ) עיטס

 עקרַאטש ַא ןרַאצ יד דצמ ןקרעמַאב

 עטלייצעג רָאנ ןוא .ןדיי וצ טפַאשטנייפ
 עשיסור ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז ןדיי

 ערעדנַא ןוא עניארקוא ,ןליוּפ ןופ טעטש

 רעדנעל עקיזָאד יד טניז טשרע .רעדנעל
 דנַאלסור טימ ןרָאװעג טקינײרַאפ ןענעז

 יד ןיא ןדיי ןופ ןעגנירדניירא סָאד זיא

 ןרָאװעג ןטנעגעג עשיסור עכעלטנגייא

 ןעגנוריגער עשירַאצ יד םגה ,רעקרַאטש
 ,תורזג ליפ ןבעגעגסױרַא ייז ןגעק ןבָאה

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא 1840 ןיא ןוא
 יד ,"בשומה םוחת, רעד ןדיי רַאפ

 ןיא רָאנ ןוא ,"יטסאלדעסָא ַאטרעשט;
 טגעמעג ןדיי ןבָאה ןטנגעג עטמיטשַאב
 ןקיזָאד םעד רעסיוא ןוא ,ןעניואוו

 -עג רָאנ ןעניואוו טגעמעג ןבָאה "םוחת,,
 ערעכעה טימ) ןדיי סעירָאגעטַאק עסיוו
 -ילעב ,סַאלק ןט1 ןופ םירחוס ,גנודליב
 ,(ןעגנוגיניישַאב עסיועג טימ תוכאלמ
 ןרַאצ ערעטעּפש יד ןופ ןעגנואיצַאב יד
 ןיא ןדיי וצ (טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא)
 ןייק ,עטמיטשַאב-טסעפ ןייק ןעוועג טשינ
 -קעלַא ןופ טייצ רעד ןיא .עכעלטייהנייא
 (18908 -- 1801) ןט1 םעד רעדנַאס
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 ךיז לָאמלייט טוװאורּפעג טָאה רעכלעוו

 רעשרעה רעלארעביל סלַא ןלעטשרָאפ

 -עג דנאלסור ןיא ןדיי ןופ עגאל יד זיא

 ןיא ןיוש רעבָא .רעסעב סָאװטע ןעוו

 ןט1 םעד ײלָאקינ רַאצ ןופ טייצ רעד

 -ור ןופ עגַאל יד זיא (1858 -- 1898)

 רעד ;טכעלש רעייז ןרָאװעג ןדיי עשיס

 סלַא טלעטשעג ךיז טָאה רַאצ רעקיזָאד
 טָאה רע ןוא ,ןדיי ןדמשוצּפָא עבַאגפיױא

 -"ןטסינָאטנַאק, יד טריפעגנייא סָאד
 -עגוצ טָאה ןעמ ,ךעלמענ ,עיצוטיטסניא

 -גיק עניילק עשידיי טלַאװעג טימ ןעמונ
 טָאה ןעמ ןוא ,ןרעטלע ערעייז ןופ רעד

 -רעד עשיסור עטייוו ןיא טקישרַאפ ייז

 סלַא טעװעדָאהעג ייז טרָאד ןוא רעפ

 -"ןטסינָאטנַאק, עקיוָאד יד ,ןטַאדלָאס

 -כעלקערש יד ןָאטעגנָא ןעמ טָאה רעדניק
 עז) ןדמש ךיז ןלָאז ייז ידכ ,תורצ עטס

 -ָאטנַאק,, ןיוועל ןופ ךוב סָאד םעד ןגעוו

 הדוהי ןופ גנולייצרעד יד ןוא ,יןטסינ

 םעד ןגעו ''םהה םימיב, גרעבנייטש
 ךס ַא ןופ םשה שודיק ןוא שפנ תוריסמ

 ךיוא טָאה רַאצ רעקיזָאד רעד .(רעדניק

 ַא ןדיי עשיסור יד ןפרַאװנָא טוואורּפעג

 -ימ ''גנודליב עשיסור , טרָאס עסיוועג

 ןדי יד רע טעוװ טימרעד זַא ,קידנענ

 רעבירעד ןבָאה םידמושמ ;ןריציפיסור
 ליפ רעייז ןעמוקַאב ןטייצ ענייז ןיא
 רעד ןיא טשרע .סעיגעליווירּפ ןוא טכעל

 ןט2 םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןופ טייצ

 יד ןרָאװעג לטב זיא (1881 -- 1828)
 יד ןופ עגַאל יד ןוא הריזג-ןטסינָאטנַאק
 ןײמעגלַא ןיא ךיוא זיא דנאלסור ןיא ןדיי
 רעד ןיא רעבָא .רעסעב לסיכַא ןרָאװעג
 ןט5 םעד רעדנַאסקעלַא ןוז ןייז ןופ טייצ
 ןדיי ןופ עגאל יד זיא (1894 -- 1881)
 ןוא ,טכעלש רָאג ןרָאװעג דנַאלסור ןיא
 -ַאב רעמכָאנ ןעמ טָאה ןטייצ ענייז ןיא
 -ומה םוחת, ןטנָאמרעד םעד טצענערג
 טריפעגנייא ןענעז 1882 .ןיא ןוא ,'"בש
 ןעגנוצענערגַאב עגנערטש ללכב ןרָאװעג

 7/0 דנַאלסור

 -יאמ,, עטמירַאב-קירעיורט יד) ןדיי ראפ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןוא ,(ןצעזעג
 ךיז טָאה טלָאמעד .ןדיי ףיוא ןעמָארנָאּפ

 -יורג יד ןדיי עשיסור יד ייב ןביוהעגנָא

 -לעװ ןופ ,עיצַארגימע ןופ גנוגעוװַאב עס

 ןעגנַאגעג זיא לײט רעטסערג רעד עכ

 -ןעגרַא ןייק לייט א ןוא ,עקירעמַא ןייק

 -ץרא ןייק ךיוא לָאצ עסיוועג ַא ןוא ,עניט

 יד ,גנוגעווַאב ןויצ יבבוח, יד) לארשי
 -סור ןיא ןדיי ןופ עגַאל יד .('סעצוליב;;

 טייצ רעד ןיא טרעגרערַאפ ךיז טָאה דנַאל

 -- 1894) ןט2 םעד יײלָאקינ רַאצ ןופ

 -סור טָאה טייצ ןייז ןיא םגה ןוא (7

 ,טגעמַאלרַאּפ ַא ןעמוקַאב טשרמולכ דנַאל

 ,(1908 עיצולָאװער רעד ךָאנ) עמוד יד

 טייג דנַאלסור זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןוא
 ךיז טָאה ,םזילַארעביל ןופ געוו ןפיוא

 ןוא ,טקרַאטשרַאפ עיצקַאער יד ךָאד

 ןיא ןעמָארגָאּפ יד) ןדיי ןגעק סרעדנוזַאב

 לובלב -טולב רעד ,רעטעּפש ןוא 9
 עטפרַאשרַאפ יד ןוא ,1918 ,סילייב ןגעק

 "ור יד טשרע ,(ללכב ןדיי ןגעק תורזג

 רעכַאנ ןוא 1917 ןיא עיצולָאװער עשיס

 ןיא עיצולָאװער עשיטסיוועשלָאב יד

 עלַאקידַאר ַא טכַארבעג ןבָאה רָאי ןבלעז

 ןיא ןדיי ןופ עגַאל רעד ןיא גנורעדנע

 -לופ ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי יד .דנַאלסור
 יד ןוא גנוקיטכערַאבכײלג עקידנעטש
 -עגנייא ןליפַא טָאה גנוריגער-טעווָאס

 -עג ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ןצעזעג טריפ

 ענעגייא ןדנירג וצ טכער סָאד ןדיי ןבעג
 -עג ,ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ ןלוש
 ןיא ןטנגעג עמָאנָאטױא עשידיי טעדנירג
 קילבוּפער עשידיי עטנַאלּפעג יד ,םירק

 עשיסור סָאד רעבָא .ןַאשזדיב ָאריב ןיא
 -ירפ ןייז ןופ ליפ ןריולרַאפ טָאה םוטנדיי

 לייו ,סנטשרע .גנוטיידַאב רעקידרע
 "עג טינ זיא ןדיי לייט רעטסערג רעד
 ,עטיל ,ןליופ) דנַאלסור ןיא רעמ ןבילב

 -נַא ןוא (עיבַארַאסעב ,רעדנעל עשיטלַאב

 -ראפ טָאה םוטנדיי ןשיסור םעד טָאטש
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 -ייא-חרזמ ןיא טרָא עטסערג סָאד ןעמונ

 -ייוצ ,ןלױּפ ןיא םוטנדיי סָאד עּפָאר

 ןדיי ףיוא תוטיחש עכעלקערש יד ,סנט

 עכלעוו ,(1920 -- 1919) עניַארקוא ןיא

 עשיסור סָאד טכַאװשעגנָא קרַאטש ןבָאה

 רעד ןזפ סרוק רעד ,סנטירד .,םוטנדיי

 -קעס רעשידיי רעד ןוא גנוריגער-טעווָאס

 ןוא שיאערבעה ןגעק (עיצקעסוועי) עיצ
 -ער ןופ גנוגעלפ רעד ןגעק ןוא םזינויצ

 גנודניברַאפ רעדעי ןגעק ללכב ןוא עיגיל

 ,םוטנדיי-טלעוו טימ ןדיי עשיסור יד ןופ

 רעווש זיא (1948) טנעמָאמ ןקיטציא ןיא

 םוטנדיי ןגעוו סרָאלק סָאװטע ןגָאז וצ

 ןענעז טייז ןייא ןופ לייוו ,דנַאלסור ןיא

 םוטנדיי ןשיסור ןופ ןלייט עסיורג רעייז

 -עגסיוא ,דנַאלסורסייו ,עניַארקוא ןיא

 -יטסירעלטיה יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמ

 יד ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעוו ,תולייח עש

 -למ רעד ןיא דנַאלסור ןופ ןלייט עקיזָאד

 "ייוצ רעד ןופ ,1942 -- 1941 המח

 עשיליוּפ ךס ַא רעייז ןענעז טייז רעט

 ןבלַאה ַא רעביא זַא ,טקנעד ןעמ) ןדיי

 דנַאלסור ןטייוו ןיא ןפָאלטנַא (ןָאילימ

 .ןבילברַאפ ןטרָאד ןענעז ייז ןופ לייט ַא וא

 ןעמוקעגרָאפ זיא המחלמ רעטצעל רעד ןיא

 ןדיי יד ןשיווצ גנורעטנעהענרעד עסיוועג ַא

 ,םוטנדיי-טלעוו םעד ןוא דנַאלסור ןיא

 ןט19 ןיא טָאה םוטנדיי עשיסור סָאד

 -טלעוװ רעטשרע רעד זיב טרעדנוהרָאי

 ןעמונעגנײרַא (1918 -- 1914) המחלמ

 ןופ ןליײט עטסנטײדַאב יד ךיז ןיא

 ןיא ייס ,לָאצ ןיא ייס ,קלָאפ ןשידיי

 עשיסור סָאד .טעטילַאװק רעקיטסייג

 "ונעגניירַא טלָאמעד זיב טָאה םוטנדיי

 "נדיי ןשילױּפ ןופ לייט ןטסערג םעד ןעמ

 -סורסייוו ,רעדנעל עשיטלַאב ,עטיל ,םוט

 עכעלטנגייא סָאד ןןווא עניארקוא ,דנַאל

 -ימ 7 ייב טלייצעג טָאה ןזוא ,דנַאלסור

 טָאה םוטגדיי עשיסור סָאד .תושפנ ןָאיל
 ייב ןעגנוגעוװַאב עיינ עלַא טעמכ ןפַאשעג

 7222 ןיפור---אפור

 :עכעלטלעוו ייס ,עזעיגילער ייס ,ןדיי
 ,םידמול ןוא םינבר עטסנעעזעגנָא יד

 ,גנוגעווַאב עשידיסח עצנַאג יד :תובישי
 -לעו) הלכשה ,תוטיש עלַא ןופ םייבר

 ,דנַאלשטײד ןיא ןענַאטשטנַא זיא עכ
 -וקעגרָאפ זיא ףמַאק-טּפיוה ריא רעבָא

 -יטסילַאיצָאס-שידיי ,(דנַאלסור ןיא ןעמ

 ענייז עלַא ןוא םזינויצ ,ןעגנוגעווַאב עש
 ,םזינויצ רעטעברַא ,ןויצ תבח) ןעגנוטכיר

 ,םעה דחא ןופ םזינויצ רעקיטסייג רעד

 -סקלָאפ ,(יחרזמ ןופ םזינויצ רעזעיגילער

 םוטנדיי עשיסור סָאד גנוטכיר-יײטרַאּפ
 ןוא עטסקרַאטש יד טלקיװטנַא טָאה

 עשידיי ןוא עשיאערבעה עטסכיירטסייג

 -עטיל עשידיי ןוא עשיאערבעה ,עסערּפ

 ללכב זיא ןוא ,טסנוק ,רעטַאעט ,רוטָאר
 ןקיטסייג ןיא רעבעגיױָאט רעד ןעוועג

 ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןעכעלטפַאשלעזעג

 -טנַא יד ייב םעד ןגעוו עז) קלָאפ ןשידיי

 -ַארעטיל, יו רעטרעוװכוז עדנכערּפש

 -נַא ןוא ,'"תודיסח/ ,"עסערּפ, ,יירוט

 ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןגעו .(ערעד

 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז דנַאלסור ןיא

 ןופ עטכישעג יד ,ווָאנבוד עז .קרעוו

 עשילגנע) דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןיא ןדיי

 ןיא ןדיי ,יקסנישטשעל ;(גנוצעזרעביא

 רעטרעװכוז עז --- .דנַאלסור-טעווָאס

 ןלױּפ,, ,י'עטיל., ,!"עניארקוא,,

 ,!ןיצידעמ. עז אפור

 ןריובעג ןועמש ,וטרַא ,ןיּפור
 ןיא 1042 -- לדנַאלשטײד ןא 6

 -רשייץרא ןיא 1908 טניז ,(לארשי ץרא
 רעקיטערָאעט ,רעריפ רעשיטסינויצ ,לא

 -ָאלָאק ןופ רעריפכרוד רעשיטקַארּפ ןוא

 רעטנרעלעג ,לארשי-ץרא ןיא עיצַאזינ
 ןוא עיפַארגָאמעד רעשידיי ןופ רעשרָאפ

 ןיא ןעטמַא עכיוה ןעמונרַאפ :עימָאנָאקע
 ןופ רבחמ :גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד
 עשידיי, ,"טרַאװנגעק רעד ןיא ןדיי יד;
 .קרעוו ערעדנַא ןוא ?עיגָאלָאיצָאס
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 ,"החיצר , עז חצור

 -נַאקַאב רעד ופ עמָאנ-עילימַאפ חקור
 -ילַאג) זלעב ןיא עיטסַאניד-םייבר רעט

 יבר ןעוועג זיא רעדנירג רעד -- .,(עיצ

 דימלת (ז"טרת -- טיינקת) חקור םולש

 -בול ןופ יבר, רעד ,קחצי בקעי יבר ןופ

 "לעב, סָאד טריפעגנייא טָאה רע ;"ןיל

 ןופ ןינע םעד טריפעגנייא ,י"תודיסח רעז

 סָאװ ,םידיסח טסייה סָאד ,"םיבשוי ,
 ןיבר םייב קידנעטש ןסעזעגּפָא ןענעז

 ןענרעל ןיא ןעוועג קסוע ןוא ףיוה ןיא

 טבעלעג ןבָאה ןוא תועיבקב תודיסח ןוא

 -סיוא ייז טָאה יבר רעד סָאװ ,ןופרעד

 ןגעװ .השבלה ןוא ןסע טימ ןטלַאהעג

 רבוד, רפס ַא ןַארַאפ זיא םולש יבר

 "והי יבר ןעוועג זיא ןוז ןייז --- ,''םולש

 טָאה רעכלעוו ,(ד"נרת -- ה"פקת) עש

 -ַאּפ ןיא עלָאר עסיורג ַא ךיוא טליּפשעג

 -עג ,עיצילַאג ןיא ןבעל ןשידיי ןשיטיל

 "עג ,הלכשה ןגעק ףמַאק ןפרַאש ַא טריפ

 -אזינַאגרָא עשיסקָאדָאטרָא יד טעדנירג

 זיא ןוז ןייז -- .'תדה יקיזחמ, עיצ

 ,(ז""פרת--ו"טרת) בוד רכשי יבר ןעוועג

  ךרד םעד ןעוועג ךישממ טָאה רעכלעוו

 ןקרַאטש ַא טַאהעג ןוא רעטָאפ ןייז ןופ
 ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג ןיא סולפנייא

 ןליפַא ןוא םזינויצ ןגעק טפמעקעג ,ןבעל

 ,קידנטלַאה ,''לארשי תדוגא, רעד ןגעק

 .ןבעל עשידיי סָאד ןכעלטלעוורַאפ ייז זַא

 ןרהא 'ר יבר רעזלעב רעקיטציא רעד --

 -המחלמ רעד ךָאנ זיא (ב"מרת ןריובעג)
 ,לארשי-ץרא ןייק רעבירַא טייצ

 ךיוא ןוא ךיינת ןיא רפס ןופ ןעמָאנ 2רור
 טרעוו סע רופיס סנעמעוו יורפ רעד ןופ

 ,"תור, רפס רעד -- .ןבירשַאב רפס ןיא
 ,"תור תלגמ,, ןפורעג ךיוא טרעוו סָאװ

 ןיא "םיבותכ, ליײט םעד וצ טרעהעג
 רעד .ךעלטיּפַאק 4 טלַאהטנַא ,ך"נת

 774 תור---חצור

 ,לארשי-ץרא ןיא טייצ רעד ןופ זיא רוּפיס

 יד ןדי יב טשרעהעג ןבָאה סע ןעוו

 ,("םיטפוש,, טרָאװכוז עז ?"םיטפוש,

 ןיא רעגנוה ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סע

 ןופ ךלמילא ,רענייא ןוא ,הדוהי דנַאל
 -וצ דנַאל סָאד טזָאלרַאפ טָאה ,םחל תיב

 ענייז ןוא ימענ בייוו ןייז טימ ןעמַאז
 ךיז טָאה ןוא ,ןוילכ ןוא ןולחמ ןיז ייווצ

 ןבָאה ןיז יד , ,באומ דנַאל ןיא טצעזַאב

 עשיבאומ טימ טַאהעג הנותח טרָאד
 ןוא ךלמילא .תור ןוא הּפרע ,ךעלדיימ

 ,ימענ ןוא ,ןברָאטשעג ןענעז ןיז ייווצ יד

 רעד טָאה לארשי-ץרא ןיא זַא ,קידנרעה

 עריא טימ זיא ,טרעהעגפיוא רעגנוה
 ריא וצ קירוצ ןעגנַאגעג ןרונש ייווצ

 טדערעגוצ ימענ טָאה געוו ןפיוא .דנַאל
 ןייק ןייגקירוצ ןלָאז ייז זַא ,רונש יד

 רעבָא ,טגלָאפעג ריא טָאה הפרע .באומ
 זיא ןוא ריא וצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה תור

 ,םחל תיב ןיא ןעמוקעג ריא טימ ןעמַאזוצ
 ס'נַאמ ריא טַאריײהעג תור טימ טָאה ָאד

 ,זעוב ,םחל תיב ןופ טריװדנַאל ַא ,בורק ַא
 "עג זיא לקינייא-רוא ןַא סרעייז ןופ ןוא

 רוּפיס רעד --- .ךלמה דוד ןרָאװעג ןריוב

 ןיא סעילידיא עטסנעש יד ןופ ענייא זיא

 גנוביײרשַאב יד ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד
 דלעפ ןיא טעברַא יד ,ןבעל ןשיטרָאד ןופ

 "גייא ןקילָאמַא ןופ םיגהנמ ,רעמוז ןיא

 ןופ ןעגנורעדליש עדנריר .ןבעל ןכַאפ
 ַא ןופ טייקיירט ןוא טייקנעדנובעגוצ רעד

 ןיא ארמג רעד טיול .לדיימ קידתועינצ
 "עג איבנה לאומש טָאה דיי ארתב אכנ
 -ומ ַא זיא סע -- .תור רפס םעד ןבירש

 גָאט ןט9 םעד תור תליגמ ןענעייל וצ גה
 רעטלַא ןַא רָאג זיא גהנמ רעד :תועובש

 םירפוס תכסמ ןיא טכַארבעג טרעוו ןוא
 ןענעייל וצ טגָאזעג טרעװ טרָאד) דיי
 ,("תרצע לש ןושאר בוט םוי יאצומב;,,
 "עט עכעלטע וצרעד ןבעגעגנָא ןרעוו סע

 -ידַארט ןייא טיול לייוו ,סנטשרע .םימ
 "ובש ןיא ןברָאטשעג ךלמה דוד זיא עיצ
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 -רָאפ זיא רוּפס רעד לייוו ,סנטייווצ ,תוע

 רעד ןיא טגָאזעג טרעוו סע יװ ןעמוקעג
 זיא סָאד ןוא ,"םיטח ריצק,, ןופ טייצ

 "תור שרדמ,, ןגעו -- .טייצ-תועובש

 "עג טָאה תור -- .'"שרדמ,, טרָאװכוז עז

 עשירארעטיל ליפ רַאפ עמעט סלַא טניד

 ,קרעוו עשירעלטסניק ןוא

 -רעד טרעוו ;ךאלמ ַא ןופ ןעמָאנ לאיזר
 -ָאּפַא םעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד טנָאמ

 רעשיװַאלס רעד ןיא) 'ךונח., רפס ןפירק

 ןיא טנָאמרעד רעכַאנ טרעװו :(אחסונ

 'כ 'י תלהק םוגרת
 ,ברוח גרַאב ןפיוא גָאט ןדעי סיוא טפור

 -יטסימ יד ןיא לאיזר רימ ןעניפעג רעכָאנ

 ןיוש ןזיוואב ךיז ןבָאה סע .םירפס עש

 -םס-הלבק םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןבעגעגנָא טרעו סע עכלעוו ןגעוו ,םיר
 -לעוו ,ךאלמה לאיזר זיא רבחמ רעייז זַא

 וצ ןבעגעגרעביא רפס םעד טָאה רעכ

 יבר ך"נתה שרפמ רעד .,ןושארה םדא

 ך"י תומש ףיױא ארזע ןבא םהרבא

 ,רעטרעוו "לאיזר רפס, ןופ טגנערב

 רפס, ןיא טשינ ךיז ןעניפעג עכלעוו

 רפס,/ סָאד ,ןבָאה רימ ןכלעוו יילאיזר

 ןופ טײטשַאב ןבָאה רימ סָאװ 'ילאיזר

 ןופ תואחסונ ,תולוגס ,רעטרעוו-הלבק

 רעייז סלַא טכַארטַאב טרעוו ןוא ,תועימק
 סָאד ןטלַאה זַא ,ןביולג לייט ןוא ,קילייה

 הפירש ןגעק הלוגס ַא זיא בוטש ןיא רפס
 .ןרַאפעג-סקילגמוא ערעדנַא ןוא

 טרעוו 'ב עשוהי רפס ןיא הנווה בחר
 ןדיי יד ןוא עשוהי ןעוו זא ,טלייצרעד
 טָאטש יד ןעמענייא ןעגנַאגעג ןענעז

 "וזה בחר יורפ ַא ןעוועג טרָאד זיא וחירי

 -ידיי ייווצ יד ןפלָאהעג טָאה עכלעוו ,הנ

 "סיוא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,םילגרמ עש
 ןדיי יד ןבָאה ראפרעד ;טָאטש יד ןריּפש
 -- .עילימַאפ ריא ןוא ריא טעװעטַארעג

 .טע ןַארַאפ ןענעז 'יהנוז, טרָאװ ןגעוו
 זיא סָאד זַא ,ןעניימ לייט ;ןשטייט עכעל

 ?חר--לאיזר

 .ךאלמה לאיזר זַא
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 ?ףזייּפש,, "ןוז טרָאװ ןשיאערבעה ןופ
 ןירעמיטנגייא יד ןעװעג זיא בחר ןוא
 ןבָאה עדנזיירכרוד ואוו ,הינסכַא ןַא ןופ
 ,"הנוז, ןשטייט לייט .ןסע וצ ןעמוקַאב
 ,יורפ ענעסַאלעגסיױוא

 -עקעג ,ךלמה המלש ןופ ןוז םעבחהר
 רַאפ 901/ -- 955 הדוהי רעביא טגינ

 ןיא .גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד

 זַא .טלייצרעד טרעוו א"י םיכלמ רפס

 יד ןעמוקעג ןענעז טיוט סהמלש ךָאנ

 רע זַא ,םעבחר וצ ןדיי יד ןופ עטסטלע

 רע רעכָא ,ןרעייטש יד ןרעטכיילרַאפ לָאז

 עגנוי ענייז ןופ הצע רעד טיול טָאה

 -ַאמ יד ןליפרעד טלָאװעג טשינ טניירפ

 םיטבש 10 יד ןבָאה טלָאמעד ןוא ,גנורעד

 תוכלמ יד טעדנירגעג ןוא ןסירעגּפָא ךיז

 םכש ןיא טָאטשטּפוה רעד טימ לארשי

 ,םעברי ךלמ רעייז סלַא טרעלקרעד ןוא

 טימ הדוהי ןיא ךלמ ןבילבעג זיא םענחר

 םיכלמ ןיא ,טָאטשטּפיוה יד סלַא םילשורי

 טייצ ןייז ןיא זא ,טלייצרעד טרעוו 'א

 ןטלַאהעג המחלמ םירצמ ךלמ קשש טָאה
 תיב סָאד טבױרַאב ןוא םעבחר ןגעק
 .שדקמה

 יד ןופ רענייא ןופ ןעמָאנ תובוחר
 ,לארשי:ץרא ןיא סעינָאלָאק עטסטלע

 -רַאפ ןוא רעניואוונייא 10,000 ךרעל טָאה
 "וד טנזיוט 15 ךרעל ןופ חטש ַא טמענ

 הרבח רעד ךרוד 1890 טעדנירגעג ;סַאנ
 "עג טרָאד .,עשרַאװ ןיא !'הלחנו החונמ.;
 יו טוטיטסניא רעשימעכ רעד ךיז טניפ
 -ןטנעמירעּפסקע-רוטלוקירגַא רעד ךיוא

 ,ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ טלַאטשנַא

 -ייה יד ןופ רענייא ןופ ןעמָאנ לחר
 ,וניבא בקעי ןופ בייוו ,תוהמא 4 עקיל
 . ייװצ יד ןופ רעטומ ,ןבל ןופ רעטכָאט
 רוּפיס רעד .ןימינב ןוא ףסוי םיטבש
 שמוח ןיא טכארבעג טרעו לחר ןגעוו

 .חלשיו ןוא אציו תורדס יד ןיא תישארב
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 יד ,לחר זַא ,טלייצרעד טרָאד טרעוו סע

 ,ענייש ַא ןעועג זיא ,ןבל ןופ רעטכָאט

 דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא זיא בקעי ןעוו ןוא

 ריא רע טָאה לחר ןעזרעד ןוא ןבל ןופ

 טכַאמעגּפָא טָאה רע ןוא ,ןעמוקַאב ביל

 "רעד ןוא רָאי 7 םיא ןעניד וצ ןבל טימ

 ןבל ,בייוו ַא רַאפ לחר ןעמוקַאב וצ רַאפ

 םיא ןוא ןבקעי טרַאנעגּפָא טשרעוצ סָאה

 רָאנ ,האל רעטכָאט ערעטלע ןייז ןבעגעג
 .ןלחר ןבעגעג ךיוא םיא רע טָאה רעטעּפש

 ןוא ףסוי ,רעדניק ייווצ ןריובעג טָאה לחר

 יז ןיא ןענימינב ןריובעג םייב ;ןימינב

 ןוא ,תרפא וצ געװ ןפיוא ןברָאטשעג

 ַא טלעטשעג רבק ריא ףיוא טָאה בקעי

 -ָאד יד זַא ,טגָאז שמוח רעד ןוא ,הבצמ
 זיב, טייטש יילחר תרובק תבצמ,, עקיז

 תיב ייב (ה"ל תישארב) "גָאט ןקיטנייה

 טקילײהרַאפ ןרָאװעג זיא לחר -- .םחל

 סָאװ קלָאפ ןשידיי ןופ רעטומ יד סלַא

 סָאד .רעדניק עריא רַאפ למיה ןיא טעב

 יד ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג טרעוו

 לוק" א"ל הימרי רפס ןופ רעטרעוו

 לחר םירורמת יכב יהנ עמשנ המרוב

 ןיא רעטעּפש ךיוא ןוא ,''הינב לע הכבמ
 ןרעוו ('א יתבר הכיא) שרדמ ןוא ארמג

 טָאה לחר יוז ,הדגא ירוּפס יד טכארבעג

 יד טָאה ןעמ ןעװ למיה ןיא טנייוועג

 רדח ןיא ,ןיירַא תולג ןיא ןבירטעג ןדיי

 יד טימ ןענרעל טגעלפ דמלמ רעד ןעוו

 ח"מ תישארב ןיא קוספ םעד רעדניק
 ,"לחר ילע התמ םרא ןדפמ יאבב ינאו;
 "עמ רעדנריר ַא טימ ןעגניזוצ רע טגעלפ

 לחר ןגעוו ישר ןופ רעטרעוו יד עידָאל

 ןוא ,רעדניק עריא ףיוא טנייוו יז יו
 ירופס יד טײרּפשרַאפ רעמכָאנ טָאה סָאד

 -ענָאיצידַארט רעד -- .לחר ןגעוו הדגא
 ןפיוא ןויועג טרעװ 'ילחר רבק, רעל
 םורד וצ .,ןורבח ןייק םילשורי ןופ געוו

 טָאטש רעד ןופ טייוו טשינ ,םילשורי ןופ

 ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא ןיוש .םחל תיב
 -ָאד םוצ ןייז ללּפתמ ןעמוק ןעמ טגעלפ

 718 םימזור

 ב"י 'א לאומש רפס ןיא .רבק ןקיז
 ןיא ,"לחר תרובק,, יד טנָאמרעד טרעוװ
 ןעגנוביירשַאב טימ רעכיב ןוא םירפס יד

 ןיא רעטלַאלטימ ןיא לארשי-ץרא ןופ

 רבק רעד טרעוו (שיבַארַא ,שיאערבעה

 ןטלַאה רעשרָאפ לייט .טנָאמרעד לחר

 המר ייב ןעוועג זיא לחר רבק רעד זַא

 לוק, רעד זיא ןופרעד) םירפא דנַאל ןיא
 זיא עיצידַארט יד רעבָא ,('"עמשנ המרב

 ,םהל תיב ייב זיא לחר רבק רעד זַא

 לחר רבק םוצ ןעמוק וצ זיא גהנמ רעד

 שדוח ךיוא יו ,שדוח שאר ברע ןדעי

 טמוק ןעמ .הבושת ימי תרשע ןוא לולא
 ןפיוא .ןייז ללּפתמ רעדנעל ליפ ןופ טרָאד

 ןופ עדייבעג עמַאזנייא ןַא טייטש רבק

 -לעפ יד ןשיווצ געוו םייב ,ןרעמיצ ייווצ

 ןיא ךיז טניפעג רבק רעד ןוא .,רעד

 -פיוא זיא עדייבעג יד .רעמיצ ןטייווצ

 ךרוד 1866 רָאי ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 רבק ןופ דליב סָאד ,ערָאיפעטנָאמ השמ
 -עגסיוא ןוא טיינעגסיוא ןעוועג זיא לחר

 סָאװ רעדליב-''חרזמ,, יד ףיוא טקירטש

 עשידיי עזעיגילער ןיא ןעגנָאהעג ןבָאה
 ,רעזייה

 'חר ןופ הדימ יד תונמחר ,םימחר
 וצ ןבירשעגוצ טרעוז ,תונמחר ןופ ,םימ

 ןוא ד"ל תומש) ''םוחר לא, םעד .טָאג

 יד ןגעוו -- .(ך"נת ןופ רעטרע ערעדנַא

 .חרה תדימו ןידה תדימ,, תודימ ייווצ

 ןוא "יד, רעטרעווכוז יד ייב עז י'םימ
 טָאג טרעו םעד בילוצ -- .''תודימ;,

 ןשטנעב ןיא !ןמחרה,, ןפורעגנָא ךיוא
 ןשיאעמַארַא ןיא ךיוא ןוא (ןסע ןכָאנ

 טיײדַאב םימחר טרָאװ סָאד .?יאנמחר,
 תוכרב ארמג יד) הליפת ךיוא רעבירעד

 ךיוא ןוא ,'םימחר םיכירצ השלש, היינ
 ַא ןגעו קורדסיוא-סקלָאפ ןשידיי ןיא

 "תחר ןבָאה ףרַאד רע, ןקנַארק ןרעווש
 עיגילער רעשידיי רעד ןיא -- .('םימ
 ןבָאה וצ ןשטנעמ םעד טנרעלעג טרעוו
 ךיז ףרַאד רע ןוא תונמחר ןופ הדימ יד
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 ןיא ארמג יד .טָאג וצ ןכיילג םעד ןיא
 יד ןופ רענייא זַא ,טגָאז ט"ע תומבי
 "חר, ןענעז ייז זא ,זיא ןדיי ןופ םינמיס
 "מחר וז המואב ןינמיס השלש,,) !'םינמ
 ןיא -- .('םידסח ילמוגו םינשייב ,םינ
 ןיוש טרעװ סָאװ ,קיטסימ רעשידיי רעד
 (ב"י הבר תישארב) שרדמ ןיא טכַארבעג
 תומש ייווצ יד ןופ זא ,ןזיוועגנָא טרעוו
 -חר ןופ הדימ יד "היוה,, זיא טָאג ןופ
 ןיד ןופ הדימ יד ''םיהלא, ןוא םימ

 -ַאב זדנוא לָאז טָאג ןלציל אנמחר
 טגָאז ןעמ סָאװ ,קורדסיוא ,(ןעמערעש
 ןעמ ןוא קילגמוא ןַא טנָאמרעד ןעמ ןעוו
 לָאז ןעמ זַא ,רעבירעד ךיז טשטניוו
 ,ןופרעד ןרעוו ןטיהעגסיוא

 -וחמ סָאװ טלעג (שַאכער) שי"חר
 ןישודיק רדסמ רַאפ בר םעד ןבעג םינת
 טגעלפ טלעג םעד ןופ .,הלכ-ןתח יד ןייז
 ןוא ןזח םעד לייט ַא ןבעגּפָארַא בר רעד
 רעד ןייז לָאז ןופרעד ןוא ,שמש םעד
 ןיא ,(שמש .זח ,בר) ש"חר ןעמָאנ
 -קת ןעוועג ןענעז תולהק ענעדישרַאפ
 -יימ ;ש"חר ןבעג ףרַאד ןעמ ליפיוו תונ
 -ָארּפ רעסיוועג ַא ןעוועג סע זיא סנטס
 טגעלפ ןתח רעד סָאװ ,ןדנ ןופ טנעצ
 ןעמוקַאב

 ,"עיליזארב. עז ַאריײנָאשז עד ָאיר

 ,"תשש ןב קחצי, עז ש"ביר

 ,"עיװטַאל, עז עניר

 1916 -- 1845) דוד בקעי ,זבדיר
 עג ,דנַאלסור ןיא ןריובעג ,ןדמל ןוא בר
 ַאגַאקיש ןיא רעכַאנ ,קצולס ןיא בר ןעוו
 רבחמ :תפצ ןיא ןֹרָאא עטצעל יד ןיא
 "וצ טקורדעג ,ימלשורי ןפיוא שוריּפ ןופ
 'זבדיר ישודיה,,)) ימלשורי ןטימ ןעמַאז
 תולאש ךיוא יװ ,('יזבדיר תופסות,, ןוא
 ,םירפס-שורד ןוא תובושתו

 280 ןילכייר--ןלציל אנמחר

 ,(עטיל ןיא 1876) םהרבא (1 -- ןעזייר
 -עטשטפירש ;קרָאי-וינ ןיא 1914 טניז
 ,טסישידיי ,רעטכיד ןוא טסילעװָאנ ,רעל
 -מַאז ;'דנוב,, ןיא קיטעט וויטקַא ןעוועג
 -ישרעד ןענעז ןטפירש ענייז ןופ ןעגנול
 -קעל , ןיא םיטרּפ .רעדנעב 24 ןיא ןענ
 -עג) ןמלז (2 --: ,ןעזייר ןופ !יןָאקיס
 ןופ רעדורב ,(עטיל ןיא 1887 ןריוב
 רעשרָאפ ,רעטנרעלעג רעשידיי ;םהרבא
 -יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ
 טייצ ערעגנעל ַא :עסערּפ ןוא רוטַארעט
 -ליוו ןיא "גָאט, ןופ רָאטקַאדער ךיוא
 ןשידיי ןופ רעריפ יד ןופ רענייא :ענ
 ;('ָאוויי,) ?טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוו
 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןופ רבחמ
 קרעװ-טּפיוה ןייז :קרעװ עשידיי עכעלטע
 -עטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעל, רעד זיא
 זיב) רעדנעב 4 ןיא !!עסערּפ ןוא רוטַאר

 -ףלא ןיא טיג ןעזייר עכלעוו ןיא (6
 עיפַארגָאילביב ןוא המישר יד רדס-תיב
 ,ןטסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש ןופ
 רעדָא שידיי ןיא ןבירשעג ןבָאה עכלעוו
 ןיזיר טָאה 1914 ןיא :שידיי ןגעוו
 "ןָאקיסקעל, ןרענעלק ַא ןבעגעגסיורא
 ךיוא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,דנַאב ןייא ןיא
 -טלַא ןיא רעביירש יד טנכייצרַאפ ןעוועג
 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה ןעזייר .שידיי
 רעביא ,""עלעדנעמ זיב ןָאסלעדנעמ ןופ
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רערעטלע רעד

 ,!עיפַארגָאעג , עז עדנוייר

 ,"תורישע, עז םוטכייר

 1822 -- 1409) ןַאהָאי ,ןילכייר
 -וה רעטנרעלעג רעשטייד רעכעלטסירק
 וצ ןפלָאהעג ליפ טָאה רעכלעוו ,טסינַאמ
 םזינַאמוה ןופ גנוגעװַאב יד ןטײרּפשרַאפ
 ןיא רעטנרעלעג ;טייצ רעיינ רעד ןיא
 רוטַארעטיל רעשידומלת ןוא שיאערבעה
 ,שיאערבעה ןבירשעג ,הלבק ןיא ךיוא יו
 ?"ןילחור ןנחוי, ךיז קידנביירשרעטנוא
 ןיא רבחמ ;ונרופס בקעי יבר ןופ דימלת
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 -יא) י"שיאערבעה ןופ ןרוּפש,, ןופ ןײטַאל

 ןטערטעגסיורא זיא רע ;(קודקד רעב
 ןרָאקרעפעּפ דמושמ םעד ןגעק ףרַאש

 רעד תוריסמ ענייז טימ טָאה רעכלעוו

 םעד ןענערברַאפ וצ הריזג רעד וצ טריפ

 גנוקידייטרַאפ סנילכייר קנַאדַא ;דומלת

 -לת רעד זיא ילעגיּפשנעגיױא ,, ןייז ןיא

 ענייא זיא ןילכייר .ןרָאװעג לוצינ דומ

 רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנעש יד ןופ

 ,טייצ רעיינ רעד ןיא טלעוו רעכעלטסירק

 -- 1859 בקעי קהצי ,סענייר
 רעד ןיא בר ;(ה"ערת זומת חיי ,5
 רעדנירג ,ןקסע ןוא ןדמל ,עדיל טָאטש

 -רַאּפ רעשיטסינויצ רעזעיגילער רעד ןופ
 רעד ןופ רעדנירג ,(1902) "יחרזמ,, ייט

 ןוא הרות ןענרעל וצ ''הבישי רעדיל;,

 םירפס ןופ רבחמ ;גנודליב עניימעגלַא
 ,?םילודג םירוא; ,'תינכת םתוח;

 רוא , ,'תועמד לש דאנ, ,'הרוא ירעש,

 טַאהעג טָאה סענייר ברה ;'ןויצ לע שדח

 .ןריפניירא םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא

 ,ןזיירק עזעיגילער יד ןיא םזינויצ םעד

 1898 -- 1818 בקעי ,ןַאמפייר
 ןיא ןישערבעש ןיא ,(ו'נרת ירשת ה"כ
 ,לארשי תמכח ןופ רעטנרעלעג ,ןליוּפ

 םוגרת רעביא) 'םרא הדש, ןופ רבחמ

 רפס רעביא) "םישרח העברא,, ,(סולקנוא

 ןוא הלפת רדס ''םידיסח רפס,, ,אויס ןב

 -ַאב עשיטירק) '!ןורכז תחנמ,, ,(תותלאש
 -ָאטעמ רעשידומלת רעד וצ ןעגנוקרעמ
 .ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא ,(עיגָאלָאד

 ,"יספלא קחצי, עז ף"יר

 "וגה שאר, ןפורעג ךיוא אתולנ שיר
 ןיא בושי ןשידיי ןופ רעטסכעה) '"הל

 ןשידיי ןטסכעה םעד רַאפ לטיט ,(תולג

 ,טייצ רעטלַא רעד ןיא לבב ןיא רעריפ
 .ערטייצ רעד ראפ טרעדנוהרָאי רעטּפ
 ןופ ףוס ןרַאפ גנַאל טשינ זיב (גנונעכ

 282 אתולג שיר--סענייר

 "ןהרָאי רעט10) םינואגה תפוקת רעד

 ןבָאה עכלעוו ,לבב ןיא ןדיי יד .(טרעד
 -ָאנָאטײױא עטלקיװטנַא טיירב ַא טַאהעג

 -טפַאשלעזעג שידיי ַא טריפעג ןוא עימ
 ןבָאה ,ןבעל-רוטלוק ןוא זעיגילער ,ךעל

 סָאד לבב רעביא רעשרעה יד ןופ טַאהעג

 -לַאוראפ ענעגייא ןַא ןבָאה וצ טכער

 רעד ןיא ץנירּפ םענעגייא ןַא טימ גנוט
 ץנירּפ רעשידיי רעקיזָאד רעד .ץיּפש

 "אתולג שיר, לטיט םעד ןגָארטעג טָאה

 -עגּפָא טָאה רע ."הלוגה שאר. רעדָא

 רעד ןופ ,דוד תיב תוכלמ ןופ טמַאטש

 זיא עכלעו ,ךלמה דוד ןופ עיטסַאניד

 ןט1 ןופ ןברוח םייב ןרָאװעג ןבירטרַאפ

 ארמג רעד ןיא ,לבב ןייק שדקמה תיב

 רעכעה !יהלוגה שאר, רעד זיא בייצ ןילוח
 ןַא טול ,לארשי-ץרא ןיא !!אישנ., ןופ

 "אטוז םלוע רדס,, ןיא המישר רעטלַא
 -לאש ןב לבבורז זיא ("םלוע רדס,, עז)

 -רע רעד ןעוועג (לבבורז, עז) (לאית

 גנוגימ רעד טול .אתולג שיר רעטש
 ןוא ץערג ,ץנוצ) רעקירָאטסיה לייט ןופ

 אתולג שיר ןופ טמַא רעד זיא (ערעדנַא
 -נוהרָאי ןט2 ןיא טשרע ןרָאװעג ןּפַאשעג
 ,הנשמה תמיתח ןופ טייצ רעד ןיא ,טרעד

 טשינ טציא זיב זיא עגַארפ עקיזָאד יד
 רעטרע ענעדישרַאפ יד ןופ ןוא ,טזעלעג

 ןיא ןיוש זַא ,ןעז וצ זיא ארמג רעד ןיא
 טמַא רעד זיא ארמג רעד ןופ טייצ רעד

 טלַא רָאג ןעועג ָאי אתולג שיר ןופ

 תוילג ישאר ולא הדוהימ טבש רוסי אל;)
 ערעדנַא ןוא 'ה ןירדחנס ,'לבבבש

 שיר רעד טצעשעג ךיוה יו .(ןלעטש
 ןיא זא ןעז ֹוצ זיא ןעוועג זיא אתולג

 רע טרעוװ ('ט קרּפ) ייאטוז םלוע רדס;,

 "עק רעשידיי רעד, ,"אכלמ,, ןפורעגנָא
 סָאד טַאהעג טָאה אתולג שיר רעד .י'גינ
 םינייד ןוא רעטכיר ןעמיטשַאב וצ טכער
 "ייטש ייז ייב ןעמענוצּפָא ,ןדיי רעביא

 "-לַאװרַאפ עשידיי עצנַאג יד ןריפ ,ןרע
 ןבָאה ןדיי ואוו ,ןצניװָארּפ יד ןופ גנוט
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 ףיוה ןכעלגינעק ןיא זיא רע .טניואוועג

 ,ןצנירּפ עטסבושח יד וצ טנכערַאפ ןעוועג

 טימ ,רענעדייז א ןעוועג זיא ןכייצ ןייז

 ןעמָאנ ןטימ ,לטרַאג רענעטפָאהעג דלָאג

 -עג טָאה רע .(ג"י תוירוח 'יארמק,

 טַאהעג ,ץַאלַאּפ םענייש ַא ןיא טניואוו

 -ַאק רעטעדליגַאב ַא ןיא ןרָאפעג ,טכענק
 (א"ל ןיטג)) 'יאבהדד אקרהוג, עטער
 .ךַאו עשירעטילימ ענעגייא ןַא טַאהעג

 ַא טימ ןענמתח רע טגעלפ ןלעּפַאב ענייז

 גילפ ַא ןופ ןכיצ םעד טימ לּפמעטש
 ,ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא ןעוועג זיא סָאד)

 זיא ןופרעד גנואיײטשטנַא רעד ןגעוו ןוא

 עז ,יאנתסוב ןגעװו עדנעגעל יד ןַארַאפ

 -ץּפש) לבב ןופ רעשרעה יד ,('יאנתסוב;;

 -ּפָא ןבָאה (דַאדגַאב ןופ ןפילַאק יד רעט
 "דנַאל הלוגה שאר םעד ראפ ןבעגעג

 "נייא ןגיוצעג טָאה רע ןענַאוװ ןופ ,רעטיג

 הלוגה שאר ַא ןלייוורעד סָאד .,ןטפנוק

 ןייגרעביא רדסכ טעמכ טגעלפ סָאװ

 -עגרָאפ זיא (ןוז וצ רעטָאפ ןופ השוריב

 ;עינָאמערעצ רעכעלרעייפ טימ ןעמוק
 רעד טימ ןעמוקרָאפ טזומעג טָאה סָאד

 ישאר יד ,י'םינואג,, ייווצ יד ןופ המכסה

 עז אתידבמוּפ ןוא ארוס ןופ תובישי

 "רעד-ינ םעד טָאה ןעמ (''םינואג,
 סיורג טימ טריפעג הלוגה שאר ןטלייוו
 ןעועג זיא סע ואוו ,ארוס ןייק דַארַאּפ
 תבש ןוא ,הלוגה שאר ןופ ץנעדיזער יד
 ,הרות רפס ַא טגנַאלרעד םיא ןעמ טָאה

 ,ןפורעגסיוא ןבָאה עטלמַאזרַאֿפ עלַא ןוא

 אוה ונאישנ אוה ,אישנה וננודא יחי;

 םעד דובכל ."לארשי תולג הלוגה שאר

 יד ןעוװעג ןקתמ ןעמ טָאה הלוגה שאר
 ז .(אתולג שאר) "ןקרוּפ םוקי,, ןופ הליפת
 "ער יד ןעוועג זיא טייצ רעטצעל רעד ןיא
 --- ,דַאדגַאב ןיא הלוגה שאר ןופ ץנעדיז
 ןעוועג טפָא ץנַאג ןענעז הלוגה ישאר יד

 טפַאשרעה רעייז טריפעג ןוא ,םיפיקת
 רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד ןגעק
 ןגעלפ לָאמלײט זא ױזַא ,גנורעקלעפַאב

 7284 שיקל ,שיר

 יד ןוא םינואג יד ןשיוװצ תוקולחמ ןייז

 ןעוועג זיא הקולחמ ַאזַא ,הלוגה ישאר
 סָאװ ,('ןנע עז) ןנע ןופ טייצ רעד ןיא

 ןופ גנואיײטשטנַא רעד וצ טריפרעד טָאה

 ןיא ךיוא ןוא ,עטקעס ""רעמיאַארַאק,, יד

 רעד .ןואג הידעס בר ןופ טייצ רעד

 -גיא ַא ןעוועג זיא הלוגה שאר רעטצעל

 בר ןופ טייצ רעד ןיא הדוהי רוחב רעג
 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,ןואג הידעס

 טסיוו ןעמ .טרעדנוהרָאי ןט10 ןופ

 רָאנ ןיא סע ,קינייוו רעייז םיא ןגעוו
 םיא ןבָאה רענַאמלוסומ יד זַא ,טנַאקַאב

 לבב ןיא ןדיי יד ןוא ,טעדרָאמרעד

 םעד ןפַאשוצּפָא ןסָאלשַאב ןבָאה טסבלעז
 יד ןופ טפַאשרעה רעד ןגעװ -- .טמַא

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא הלוגה ישאר
 -רַאפ ןיא ליפ רעייז ןַארַאפ זיא ארמג

 ןירדחהנס) ארמג רעד ןיא רעטרע ענעדיש

 רעד ןגעו .ערעדנַא ןוא 'ז ןיטג 'ח

 תרגא/, יד ןַארַאפ זיא םינואג יד ןופ טייצ
 ןופ המישר רעד ןיא ,ןואג ארירש ברד |

 ןופ ףוס םוצ טקורדעג ילבבה ןתנ יבר
 אטוז םלוע רדס ןיא ,"ןיסחויי רפס

 (ןָא לבבורז ןופ הלוגה ישאר ןופ המישר)

 -רודו רוד רוד,, סייוו עז -- .ערעדנַא ןוא
 "יוא,, רעטרעווכוז עז -- .'ד קלח ,ייויש
 .""םינואג. ,י'לבב,, ,"עימָאנָאט

 ןועמש יבד, ןופ רוציק) שיקל ,שיר
 ןיא לארשי-ץרא ןיא ארומא ;(שיקל ןב
 "ָאוש ןוא דימלת ,םיארומא ןופ רוד ןט8

 ןיטג ארמג רעד ןיא .ןנחוי יבר ןופ רעג
 -עג זיא רע זא ,טלייצרעד טרעוװ זיימ
 ךיז טָאה רע ןוא רוביג רעסיורג ַא ןעוו
 וצ ,"יאדול, יד וצ טפיוקרַאפ טַאהעג

 ך'פ אעיצמ אבב ןיא  ;ןרָאטַאידַאלג
 םיא טָאה ןנחוי יבר זַא ,טלייצרעד טרעוו
 ןבעגעג םיא ןוא ןעוועג הבושתב ריזחמ
 -עג ןוא בייוו ַא רַאפ רעטסעוװש  ןייז
 ןרָאװעג זיא רע זיב םיא טימ טנרעל
 יװ .שיקל שיר ארומא רעסיורג רעד
 טצעשעג רעטעּפש םיא טָאה ןעמ טייוו
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 זַא 'ט אמוי ארמג רעד ןופ ןעז וצ זיא
 שיקל שיר טימ טדערעג טָאה סע רעוו

 ,טבױלגַאב קרַאטש ןעוועג זיא סָאג ןיא
 ןָא טלעג טיורטעג םיא טָאה ןעמ זַא

 ןבילבעג ןענעז שיקל שיר ןופ .תודע

 ,תודגא ןוא תוכלה ליפ ארמג רעד ןיא

 ןפָארטש סָאוװ ,יד ןגעוו טגָאזעג טָאה רע

 ךכ רחאו הליחת ךמצע טושק,,/ ערעדנַא

 ןילַא ןייז וצ עז טשרעוצ ,י"םירחא טושק

 -ןַא ןפָארטש וטסנָאק טלָאמעד ןוא טוג

 הרות יד, :;("ק אעיצמ אבב) ערעד

 טגנערב סָאװ םעד ייב רָאנ ךיז טלַאה

 רע ;ג"פ תבש) 'יריא רַאפ םוא ךיז

 םיכאלמ ןופ ןעמענ יד זַא ,טגָאזעג טָאה

 ןופ טכַארבעגטימ ןדיי ןבָאה םישדח ןֹוא
 ,(הנשה שאד ימלשורי) לבב

 ,"בכר ןב בדנוהי, עז םיבכר ,בכיר

 ,"ערה ןושל, עז תֹוליכר

 ,"ןושרג ןב יול, עז 3'1לר

 ,"סילרעסיא השמ ,, עז אמר

 "ןומימ ןב השמ, עז םיבמר

 ,"ןמחנ ןב השמ, ץז ןיבמר

 יד ןיא ,(גנוזייוונָא ,גנוטיידנָא זמר
 תווצמ יד וצ ןוא הרות רעד וצ םישורּפ
 רעטושּפ רעד ץוחַא זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו

 םעד ןוא רעטרעװ יד ןופ גנושטייטנייא
 ךיוא ןענעז תווצמ יד ןופ ןיז ןכַאפנייא
 ןעגנוטיידַאב ערעפיט .,ערעדנַא ןַארַאפ
 "גייא ןָאק ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעװ סע

 :ןדָאטעמ 4 ףיוא טרָאװ סעדעי ןשטייט
 תובת ישאר יד ןייז לָאז סָאװ ,"סדרּפ,

 ןטימ ."דוס ,שורד ,זמר ,'טשּפ,, ןופ
 טינ ךעלנייוועג ןעמ טניימ ייזמר,, טרָאװ

 יד רָאנ ,ןעגנושטייטנייא עשיטסימ יד
 ןַא ףיוא ןייז זמרמ סָאד ,!עשירָאגעלַא

 -עג ארמג רעד ןיא ןיוש .ךַאז רערעדנַא
 ןיז ןיא ייזמר,, קורדסיוא םעד רימ ןעניפ

 ןירדחנס ןיא לשמל ;?ענרעלּפָא,, ןופ

 286 ןטסינָאיזיווער--בכר

 -לת ,ןינמ הרותה ןמ הרובקל זמר, ו"'מ

 סָאד ,"'ונרבקת רובק יכ רמול דומ

 רובק יכ, רעטרעװו יד ןופ זַא ,טסייה
 הרות יד זַא ,ּפָא ןעמ טנרעל ?ונרבקת
 ןיא זמר רעביא .תמ ַא ןייז רבוק טסייה
 -ץלַא;, טרָאװכוז עז) ?עירָאגעלַא;, ןופ ןיז

 "עּפש יד ןיא טשרע ןעמ טניפעג ('!עירָאג

 רעד) סילרעסיא השמ יבר .םירפס עּרעט

 "הלועה תרות, רפס ןייז ןיא (א"מר

 שדקמה תיב ןגעוו םיזמר ליפ טגנערב

 םירפס הלבק לייט ןיא .תונברק יד ןוא

 טצונַאב "םיזמר ,זמר, טרָאװ סָאד טרעוו

 "עלַא; עז -- .ןעקנַאדעג הלבק רַאפ ךיוא
 ,"דוס,, ,י"עירָאג

 ןופ גנוניימ רעד טול םירבא קחימר
 "רעק רעד טָאה (ג"כ2 תוכמ) ארמג רעד

 248 ,"םירבא ח"מר, ןַאמ ַא ןופ רעּפ

 רעדילג 2052 יורפ ַא ןופ ןוא ,רעדילג

 ןַארַאפ זיא שידיי ןיא .,(ה"מ תורוכב)
 -בא ח"מר עלַא טימ,, קורדסיוא רעד

 ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ ,טסייה סָאד ,'םיר

 ."םשנ. עז ןגער

 "קע ןַא ןופ ןעמָאנ ןטסינָאיזיװער
 רעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטָאירטַאּפ םערטס

 זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ

 רעד ןופ 1988 רָאי ןיא ןטערטעגסױרַא
 -ַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעוװולַא

 ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד זיא ןוא עיצ

 ןעועג זיא רעריפ ןוא רעדנירג ריא
 -ַאשז, עז) יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז ,(''יקסניטָאב
 "ער,, ןעוועג זיא םארגָארּפ ריא ,1925 ןיא
 קיטקַאט עשיטילָאּפ עקיסעמ יד !!ןרידיוו
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ
 הכולמ עשידיי ַא ןפַאש וצ ןעגנאלראפ
 ןדרי ןטייז עדייב ןופ לארשייץרא ןיא

 "ראש טימ ןעמוקרָאפ לָאז גנופַאש יד ןוא

 "ער יד .ןטסלענשמַא יװ .,ןדָאטעמ עפ

 רעשידיי רעד וצ לַאיָאל ןענעז ןטסינָאיזיװ
 "נוזַאב ףמַאק ןיא רעבָא .,גנוריגער
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 ןטנעמעלע עשיטסילַאיצָאס יד ןגעק סרעד
 תורדתסה ,ןויצ ילעוּפ ןגעק ,םזינויצ ןיא
 רעבירעד ןבָאה ייז .םייללכה םידבועה
 םידבועה תורדתסה,, ענעגייא ןַא ןפַאשַאב
 -עג ןטסאנאיזיוער יד וצ .,"םיימואלה
 ןופ) "ןורושי תירב,, ,"רתיב,, ךיוא ןרעה
 -ייז ךיוא ןבָאה יז ;(ןטנמעלע עזעיגילער
 -ערג ַא "יח לת ןרק, דנָאפ םענעגייא רע
 עג ןטסינאיזויווער יד ןענעז טייז עסיוו
 םעד טימ גנודניבראפ רעגנע ןיא ןעוו
 קרַאטש רעייז ןוא ,?ימואל יאבצ ןוגריא;,
 רעריפ-טּפיוה יד .ןוגריא םעד טציטשעג
 םיקסניטָאבַאשז ךָאנ ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 -עפָארּפ ,יקסניטָאבַאשז ירוא :ןענעז ,טיוט
 -סקע יד ןוא ,לעזייוו ןָאפ ,רעשילוק רָאס
 רעלעטשטפירש עשיטסינאיזיווער עמערט
 יבצ ירוא ,ריאמיחא אבא רעריפ-טרָאװ ןוא
 ןבָאה ןטסינאיזיוער יד -- .גרעבנירג
 ַא ךיוא םארגָארּפ ןשיטילָאּפ רעייז ץוחַא
 -לעוו ןיא ,ןגארפ עלאיצָאס ןיא םארגָארּפ
 רַאפ ןוא ןקיירטס ןגעק ןענעז יז עכ
 -עברַא ןשיװצ םיכוסכס עלַא ןדײשטנַא
 -סגנאוצ ךרוד םיטַאבעלַאב ןוא רעט
 ַא ייז ןרעדָאפ ךיוא .טכירעג"סדיש
 עלַאנאיצַאנ ןיא ןילּפיצסיד ערעגנערטש
 ,םינינע

 ,"רהוז , עז אנמיהמ איער

 -יצ ןיא ייס ,ןצעזעג עשידיי יד טכער
 -ןַאמ ייס ,(תונעט-םוטנגייא) טכער-ליוו
 -יךק ייס ,(ןיטג ,ןישודיק) טכער-יורפ ןוא
 ןענעז ,(המודכו ןדרָאמ) טכער עלענימ
 ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןופ לייט ַא
 ןיא .רעטקַארַאכ ןזעיגילער ַא ןגָארט
 ,םיטּפשמ ,טּפשמ, טכער טסייה שמוח
 ערעטעּפש ןוא ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 ןחלוש רעד ."םיניד, סע טסייה םירפס
 עשידיי ןופ גנולמַאז-טּפיוה יד זיא ךורע
 טכער-ליוויצ :ךיז ןעניפעג ייז ןוא טכער
 -ןואןַאמ ןוא "טּפשמ ןשוח, קלח ןיא
 -ימירק ."רזעה ןבא, קלח ןיא טכער-יורפ
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 ,ָאטשינ ךורע ןחלוש ןיא זיא טכער עלענ |
 יד רָאנ טגנערב ךורע ןחלוש רעד לייוו

 ןבעל עשידיי סָאד עכלעוו טול ,םיניד
 ןגעקַאד :ןטייצ עקיטנייה טריפעג טרעוו

 ָאי טגנערב הרות הנשמ ןיא ם"במר רעד

 ןגעוו --- .טכער עלענימירק ןופ םיניד יד
 -עג ןבירשעג ןענעז טכער עשידיי יד
 -יימַא ,רעכיב עכעלטפאשנסיוו ליפ ןרָאװ
 ןַארַאפ זיא שילגנע ןיא ;שטייד ןיא ןטס
 ןוא רעליויצ רעביא ךוב סרעניצלעמ

 סנטצעל ;דומלת ןיא טכער רעלענימירק

 -עה ןיא לארשי-ץרא ןיא ןענישרעד ןענעז

 טכער עשידיי יד רעביא םירפס שיאערב
 ,"םינייד ,ןיד,, עז --- .ןייטשקיד ,ירוצ ןופ

 -ילער יד זיא םוטנדיי ןיא עינילער
 ןצנַאג ןופ דוסי:טּפיױה רעד ןעוועג עיג
 -כישעג רעשידיי רעד ןיא ןזעוו-סקלָאפ

 -תיב ןברוח ןכָאנ ןופ סלַאפנעדעי ,עט
 טײצ רערעינ רעד ןיא טשרע .ןושאר
 ףשידיי עכעלטלעוו ןעמוקעגפיוא ןענעז
 עיגילער ּפָא ןלייט עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב
 -וסי יד ןגעוו --- .םוטסקלָאפ ןשידיי ןופ
 ןענעז עיגילער רעשידיי רעד ןופ תוד
 זיא ךעלנייוועג .ןעגנוניימ ליפ ןַארַאפ
 ןענעז תודוסי-טּפיוה יד זַא ,ןעמונעגנָא
 טרָאװכוז עז) םירקע ןציירד עטנַאקַאב יד
 יד ןַא ,רָאלק זיא סע רעבָא ,(?םירקיע;,
 -גָאד ַא זיולב טינ זיא עיגילער עשידיי
 עטירב םורַא טמענ יז רָאנ ,עשיטַאמ
 סָאד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ,םיחטש-סנבעל
 ןשיאערבעה ןיא .ןבעל עשידיי עצנאג
 סָאװ ,טרָאװ ןייא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא
 טרָאװ ןופ ןיז ןצנַאג םעד ןבעגרעביא לָאז
 -ַאב ןרָאװעג זיא ךעלנייוועג .עיגילער
 יד ץהנומא, טרָאװ סָאד וצרעד טצונ
 זיא עיגילער רעד ןופ טייז עשיטקארּפ
 "תד, טרָאװ ןטימ ןרָאװעג טנכיײצַאב
 ,"םוטנדיג ,'תד, ,"'הנומא; עז --
 ,"םירקע ,"תווצמ,

 םיכלמ עכעלטע ןופ ןעמָאנ ססמער
 ?א תומש) שמוח ןיא !םירצמ ןטלַא ןיא
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 ענייא ןפורעגנָא "ססמער, טימ טרעוו

 יד טָאװ (ססמערו סותיּפ טעטש יד ןופ

 ,הערפ רַאפ טיובעג ןבָאה ןדיי

 גנוגעוַאב רעד ןופ ןעמָאנ םרָאֿפער
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,ןדיי ןשיווצ

 רעטיײװצ רעד ןיא ךנַאלשטייד ןיא
 סָאװ ןוא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה

 -גיײרַא ,ןרימרָאפער וצ זיא םארגָארּפ ריא
 -גורעסעבסיוא; ,"ןעגנורעדנע ןעגנערב
 ,םיניד עזעיגילער עשידיי יד ןיא ?ןעג
 וצ ןסַאּפוצ, ייז ןוא םיגהנמ ןוא תווצמ

 -ער יד יװ ,"טייצ רעד ןופ טסייג םעד

 ,טקירדעגסיוא טפָא ךיז ןבָאװ רעמרָאפ

 ןטלּפָאט ַא ןגארטעג טָאה םרָאפער יד

 -ער יד טָאה טייז ןייא ןופ .רעטקַארַאכ
 ןכַאמ וצ ?רעטכייל ,, טימַאב ךיז םרָאפ

 -נע ןוא ןפַאשוצּפָא ,עיגילער עשידיי יד

 ייז לייוו ,תווצמ ןֹוא םיניד לייט ַא ןרעד

 -רָאפער יד ןופ גנוניימ רעד טיול ןענעז

 רעד ןיא ןייז וצ םייקמ "רעווש-וצ,, ,רעמ

 "ער יד לייוו ךיוא ןוא טייצ רעקיטנייה
 תווצמ עקיזָאד יד זַא ,ןטלָאה רעמרָאפ

 רעקיטיונ, ןייק טשינ ןענעז םיניד ןוא
 ןופ .עיגילער רעשידיי רעד ןופ "לייט

 -עג םרָאפער יד טָאה טייז רעטייווצ רעד

 -יטנַא ,ןשירָאטַאלימיסַא ןא ךיוא ןגָארט

 -ּפָא קידנלעוו ,רעטקַארַאכ ןעלַאנאיצַאנ
 םיגהנמ ןוא םיניד ןוא תווצמ ליפ ןּפַאש
 ןעמרָאפ-סנבעל עזעיגילער עשידיי ןוא
 -טשינ ןופ דיי םעד ּפָא ןלייט עכלעוו

 סָאד רעווש םורַא ױזַא ןכַאמ ןוא דיי

 רעשידיייטינ רעד טימ ךיז ןרילימיסַא
 ןיא רעמרָאפער עטשרע יד .הביבס
 רָאנ ןרעדנע טוואורּפעג ןבָאה דנַאלשטייד
 ,ןענעװַאד יוװ ,םיניד ןוא םיגהנמ עסיוועג
 שטייד ןיא תוליפת לייט עטסערג יד
 ןיא ןריפנייא ,שיאערבעה ןיא טָאטשנָא
 עסיוועג ןפַאשּפָא ,לגרָא םעד לוש רעד
 ןיא טניז סרעדנוזַאב ,רעטעּפש .תוליפת

 ןבָאה גנוגעווַאב-םרָאפער רעד ןופ ץיּפש
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 -ןרעלעג רעטמירַאב רעד טלעטשעג ךיז

 ןוא (יולסערב ןיִא) רעגייג םהרבא רעט

 רעד ןיא ,ןילרעב ןיא םייהדלָאה לאומש

 -רָאפ ןענעז ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימ
 ,טרופקנארפ ,גייוושניורב ןיא ןעמוקעג
 -געמַאוצ (1846 -- 1844) יולסערב

 "ער יד ןוא ,רעניבאר-םרָאפער ןופ ןרָאפ

 ,רעפרַאש לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא םרָאפ
 -עגּפָא ןבָאה רעמרָאפער יד ןופ לייט

 ,הפירט ןוא רשכ ןופ םיניד יד טּפַאש
 ריתמ ,קיטנוז ףיוא תבש טקורדעגרעביא

 ,ןטסירק טימ תונותח עטשימעג טכַאמעג

 טייוז ױזַא טשינ ןעגנַאגעג ןענעז ערעדנַא
 ןבָאה ייז ךיוא רעבָא ,(םרָאפער עקיסעמ)
 יװ ,תווצמ ןוא םיניד ךס ַא טפַאשעגּפָא
 .המודכו ,בוט-םוי גָאט ןטייווצ ,ןיליפת

 םעד טרימרָאפער ןבָאה עלא טעמכ

 "עי תוליפת יד ןופ טקעמעגסיוא ,רודיס
 ,לארשייץרא ןייק רעקירוצ ןופ רוּפש עד

 ךרוד הלואג רעד ףיוא גנונעפָאה ןופ ,ןויצ

 "ער יד טָאה דנַאלשטײד ןופ .חישמ

 ײר ַא ןיא ךיוא טײרּפשעצ ךיז םרָאפ

 -לירַאפ יד ןיא ןטסײמַא ,רעדנעל ערעדנַא
 יד ואוו ,עקירעמַא ןיא ןטָאטש עטקינ

 סיײבַאר םרָאפער רַאפ ןרַאנימעס-טּפיוה

 -ַאק ןאינוי ורביה) יטעניסניס ןיא ןענעז
 ,רד ןופ עלוש יד) קרָאייוינ ןוא (שזדעל
 ןוא םרָאפער רעד ןשיווצ  ,(זייוו ןעפיטס
 -לענאיצידארט יד ,עיסקָאדָאטרָא רעד

 ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא .,ןדיי עזעיגילער
 -ײמַא ןוא ,ףמַאק רעפרַאש ַא רָאפ טמוק

 -שטייד ןיא ןעוועג ףמַאק רעד זיא ןטס
 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןרַאגנוא ,דנאל
 רעד רעביא -- .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ
 ייב גנוגעווַאב-םרָאפער רעד ןופ עטכישעג

 :דלעפנרעב שיאערבעה ןיא עז ןדיי
 "ופהת רוד, ןוא ?תיתדה ןויצמרופירה,,
 ,"תוכ

 זיא סָאװ ,ךאלמ ַא ןופ ןעמָאנ 7
 "רעד טרעוו ,עקנארק ןלייה ףיוא הנוממ
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 ארמג ,"םינורחא םיבותכ,, יד ןיא טנָאמ
 םינורחא םיבותכ יד ןיא .םישרדמ ןוא
 ,היבוט רפס ןיא טנָאמרעד לאפר טרעוו

 רע טרעוו םישרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 -נַא ןוא ז"ל אמוי) לָאמ ליפ טנָאמרעד

 .(ערעד

 רעד ןיא זיא ,החיצר ,דרָאמ החיצר
 ענייא סלַא טנכערַאפ עיגילער רעשידיי

 -ייא ןוא ,סנכערברַאפ עטסרעוװש יד ןופ
 זיא (כ תומש) תורבדה תרשע ןופ ענ

 רַאפ ,(ןדרָאמ טשינ סלָאז ?חצרת אל;

 שיא הכמ;) ףָארטש-טיױט טמוק דרָאמ

 ,דרָאמ .(א"כ תומש ,"'תמוי תומ תמו

 ירד יד ןופ ענייא זיא ,םימד תכיפש

: : 

 ,"רובעי לאו גרהי, סָאװ ,סנכערברַאפ

 םעניא טסיה ןעמ ביוא ,טסייה סָאד

 ביוא ןוא ,שטנעמ ןטייווצ ַא ןדרָאמרעד

 םיא ןעמ טעװ ןָאט טינ סע טעװ רע
 טשינ ןוא ןטיוט ןזָאל ךיז רע לָאז ,ןטיוט

 ,(ד"ע ןירדהנס) דרָאמ ןייק ןייגַאב

 ."הדוהי ןב רזעלא, עז חקר

 "תרדא ןב המלש, עז א" בשר

 ,"ריאמ ןב לאומש,, עז ם"בׂשר

 ,"יקחצי המלש, עז "שר

 ,ידניז, עז עשר



 ׁש

 | -עה ןיא תוא עט21 סָאד (ןיִׁש) ש

 -יִצ סלַא ;תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיאעדב

 טָאה ןיש יד .800 "ש. יד זיא רעפ

 ַא ןוא ,ש; ןכייו ַא ,ןעגנַאלק ייווצ

 ןשיאערבעה ןיא ."ס,, ַא יװ ןױעטרַאה

 ַא טימ טנכיײצַאב "ש. עכייוו יד טרעוו

 -כער רעד ןיא ךיוה רעד ןיא עלעטניּפ

 -ַאב (ןיס) "ש,, עטרַאה יד ןוא ,טייז רעט

 ךיוה רעד ןיא עלעטניּפ ַא טימ טנכייצ

 .טייז רעקניל רעד ןיא

 ןיא 1887 ןריובעג) קרַאמ ,לַאנַאש
 ,רעלַאמ רעשידיי רעטמירַאב ;(דנַאלסור

 טנכייצעג ;טסירָאלָאק ,טסינָאיסערּפסקע

 רעגיטש-סנבעל ןשידי םעד ןופ ליפ

 -יטסימ ַא ןיא לטעטש םעניילק ןיא

 ענייז ןענעז טנַאקַאב ;גנוכיוהַאב רעש

 ,"קסבעטיוו ןופ רעכעד יד ףיוא,, רעדליב

 .ערעדנַא ןוא "דיי רענירג רעד;

 ייב ךלמ רעטשרע רעד ךלמה לואש
 "גייועג רעד רַאפ 1010 -- 1030) ןדיי

 ןופ ,שיק ןופ ןוז ,(גנונעכערטייצ רעכעל

 טרעוו 'א לאומש רפס ןיא .ןימינב טבש

 זיא לואש ױזַא יו רוּפיס רעד טלייצרעד

 "עג טָאה רע ױזַא יו ןוא ךלמ ןרָאװעג

 ןעגנוריסַאּפ יד ןוא טפַאשרעה ןייז טריפ

 "ןדלעה רעשיגַארט ןייז ןוא ןבעל ןייז ןופ

 ,םיתשלּפ יד ןגעק המחלמ רעד ןיא טיוט

 ןופ רעריפ יד זַא ,טלייצרעד טרעװ סע

 לאומש ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה לארשי קלָאפ

 םעד רַאפ ןלייווסיוא לָאז רע זַא ,איבנה

 -עג זיא לאומש םגה ןוא ,ךלמ ַא קלָאפ

 יַאב םעד טיול רע טָאה ,םעד ןגעק ןעוו

 טבלַאזעג ןוא טלייוועגסיוא טָאג ןופ לעפ

 םיא וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,לואש

 ןופ ןעלזייא ענעריולרַאפ יד ןגעוו ןגערפ

 יד ןופ סא טזיױו סע .רעטָאפ ןייז
 -עּפש טרעהעג טָאה לואש זַא ,םירוּפס

 טָאה לואש ."םיאיבנה ינב,, יד וצ רעט

 יילימ רעקיאייפ סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז

 .קלמע ןוא ןומע קידנגיזַאב ,רעריפ-רעט

 ליפ ןעמונעגפיונוצ לואש טָאה רעכַאנ

 ןגעק המחלמ רעד וצ רעפמעק עשידיי

 ןיא קלָאפ עשידיי ןופ אנוש ןטסערג םעד

 ןבָאה עכלעוו ,םיתשלּפ יד ,טייצ רענעי

 רעד ךרוד .ןדיי יד טקירדעג קרַאטש
 -עז טפַאשרעה סלואש ןופ טייצ רעצנַאג

 טימ תומחלמ עקיזָאד יד ןעמוקעגרָאפ ןענ

 טזיװ לאומש רפס ןופ .םיתשלּפ יד

 ןופ ביֹוהנֶָא ןיא דלַאב ןיוש זַא ,סיוא

 -וקעגרָאפ זיא טפַאשרעה רעקיזָאד רעד

 לאומש ןשיוװצ ךוסכס רעפרַאש ַא ןעמ

 לואש סָאװ רַאפרעד ,לואש ןוא איבנה

 קיצרַאהכיײװ-וצ ןזיועגסיורא ךיז טָאה

 -עג םעד ןבעל ןזָאל טלָאװעג טָאה ןוא

 ךיוא ןוא ,גגא קלמע ןופ גינעק םענעגנַאפ

 ןעוועג בירקמ טָאה לואש  סָאװ רַאפרעד

 ףיוא קידנטרַאװ טשינ ןברק .ַא ןיילַא

 -עד טָאה לאומש איבנ רעד .לאומש

 טעװ הכולמ יד זַא ,טרעלקרעד טלָאמ

 -נַא ןַא וצ זיוה סלואש ןופ ןיײגרעבירַא
 יװ ,טלייצרעד לאומש רפס סָאד .ןרעד

 -סױרַא ךיז טָאה דוד רעגנוי רעד יױזַא

 זיר םעד קידנטיוט ,דלעה סלַא ןזיוועג

 -רעד זיא רע ןוא ,תילג םיתשילּפ יד ןופ

 יוזא יו ןוא ,םעדייא סלואש ןרָאװעג רַאפ
 -ַאב זיא דוד זַא ,טקרעמַאב טָאה לואש

 רע ןוא ךלמ ןרעוו וצ ןרָאװעג טמיטש
 ,עפרַאש ןיא .טגלָאפרַאפ ןדוד טָאה

 סָאד טרעדליש רעטרעוװו עשיטַאמארד
 סלואש ןופ םזיגארט םעד לאומש רפס
 -ףָאפ זיא סע ןעוו ,ףוס םוצ זיב ןבעל
 ןדיי ןשיװצ טכַאלש עסיורג יד ןעמוקעג
 רַאפ .עובלג גרַאב םייב םיתשלּפ יד ןוא

 ןיע ןיא טכוזַאב לואש טָאה טכַאלש רעד
 ןירעכַאמפושכ יד ,בוא תלעב יד רוד
 םעד ?טכארבעגפיורא; טָאה עכלעוו
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 לאומש םענעברָאטשראפ טלָאמעד-ןיוש

 םיא ןופ טרעהעג טָאה לואש ןוא ,איבנה

 רעד ןיא טעוװ לואש זַא ,רעטרעוו יד

 טכַאלש רעד ןיא .טיוט ןלַאפ המחלמ

 "וצ לואש ןעמוקעגמוא ןענעז עובלג ייב

 ייוצ ךָאנ ןוא ןתנוי ןוז ןייז טימ ןעמַאז

 שיא ןוז ןייא טָאה טיוט ייז ךָאנ ,ןיז

 יד טיצ עצרוק ַא טריפעג ךָאנ תשוב

 טרעדרָאמרעד זיא רע ךיוא רעבָא ,הכולמ
 -- .ךלמ ןרָאװעג זיא דוד ןוא ,ןרָאװעג

  ֹוַא ןעז וצ זיא ,לאומש רפס ,ך"נת ןופ

 ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא ייווצ ןעוועג ןענעז סע

 טָאה עכלעוו ,עוויטיזָאּפ ַא ענייא :לואש

 ןשידיי ןסיורג םעד סלא לואש טכַארטַאב

 רעשידי רעד ןופ רעפעש םעד ,דלעה

 . ,קלָאפ ןשידיי ןופ רעקיניײרַאפ ןוא הכולמ
 -עג טָאה עכלעוו ,עוויטַאגענ ַא ענייא ןוא תולאש עכלעזַא ןופ ןעגנולמאז עטשרע |

 .ןדוד ןגלָאפרַאפ ןייז טימ תוכייש ַא טָאה

 ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא ךיוא

 -- ףןעגנוניימ ייווצ עקיזָאד יד ןַארַאפ

 "עג טָאה לואש ןופ ןבעל עשיגארט סָאד

 "ידי ענעדישרַאפ רַאפ עמעט סלַא טניד

 ןוא "תילג, ,"לואש,;) ןליּפש-םירוּפ עש

 ,ןָאדרָאג .ל .י) ןעגנוטכיד ,(ערעדנַא
 (עשידיי-טשינ ךיוא יוװ ,יקסווָאכינרעשט
 ,(סלעארזיא ,טדנארבמער) ײרעלַאמ ןיא ןוא

 רעטמיראב שישרת ןופ לואש
 ךרעל) סולואּפ לָאטסָאּפַא רעכעלטסירק
 ןיא סיסרַאט ןיא ןריובעג ,(64 -- 0
 םייב םילשורי ןיא טנרעלעג ,עיזַא ןיילק
 "עג רעכַאנ ןוא ,ןקזה לאילמג ןבר אנת

 -גײרַא שיטקַאפ טָאה ןוא טסירק ַא ןרָאװ
 -טינ רעד ןיא םוטנטסירק סָאד טריפעג
 רעטשרע רעד טָאה רע .טלעװ רעשידיי
 תווצמ יד זַא ,טרעלקרעד ןטסירק יד ןופ
 רעמ טינ ןענעז הרות רעד ןופ תוישעמה
 םירוּפס עכעלטסירק יד טול ,קיטליג
 ןיא .םיור ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא
 יד סָאװ ,ווירב ןַארַאפ ןענעז םוילעגנַאוװע

 רבחמ ייז טָאה לואש .זָא ,ןטלָאה ןטסירק

 26 הלאש--שישרת ןופ לואש

 "זיולק ןַארַאפ זיא םיא ןגעוו --- .ןעוועג

 ."סולוּפ דעו ושימ,, רענ

 ןא תובושתו תולאש ,הלאש
 ַא שטייט רעד ?הלאש ,, זיא שיאערבעה
 "רעפטנע, ןַא "הבושת,, ןוא "עגארפ ,,

 "עג טנכיײצַאב טרעו הלאש טרָאוװ ןטימ
 ַא ןגעו ןיד םעד ןגערפ סָאד ךעלנייוו

 ַא ןגערפ,, טנָאז ןעמ ;לַאפ ןרָאלק טשינ

 -אש , ןעמָאנ ןטימ --- ."בר םייב הלאש
 -פס יד טנכיײצַאב ןרעו "תובושתו תול

 ןענעז סע עכלעוו ןיא ,םינבר ןופ םיר
 "ער ןגעוו תולאש ןופ ןעגנולמַאז ןַארַאפ
 -עג טָאה ןעמ סָאװ .ןכַאז-הכלה זעיגיל
 ,תובושת יד ןיא ,םינבר יד ייב טגערפ
 יד .,טרעפטנעעג ןבָאה םינבר יד סָאװ

 יד ןופ טייצ רעד ןופ ןעמַאטש תובושתו

 ןופ ('םינואג, טרָאװכוז עז) םינואג
 יד ןוא ,ןָא טרעדנוהרָאי ןט8 םעד ךרעל
 ודנוא ןבעג םינואגה תובושת עקיזָאד

 ןענעק וצ לאירעטַאמ ןשירָאטסיה ליפ

 רענעי ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןענרעל

 טלעטשעגפיונוצ ןעבָאה רעכַאנ .טייצ
 עטסנעעזעגנָא יד םירפס תובושתו תולאש

 ןיא ןטייצ עלַא ןופ םינבר ןוא םירבחמ
 יד ןבָאה רימ .רעדנעל עטסנדישרַאפ יד

 ,ם"במר ,יישר ןופ תובושתו תולאש
 ,א"מר ,ורַאק ףסוי יבר ,א"בשר ,שאר
 עדונ יו ,טייצ רערעיינ רעד זיב ל'ישרהמ

 םתח  (עדנַאל לאקזחי יבר ןופ) הדוהיב
 :ערעדנַא ליפ ןוא (רפוס השמ יבר) רפוס

 םירפס תובושתו תולאש עקיזָאד יד ןיא
 -לעוו ןופ ,ןטקַאפ ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז

 ןשידיי ןופ רעדליב ןעמוקַאב ןָאק ןעמ עכ
 ןוא ןטייצ עטסנדישרַאפ יד ןיא ןבעל

 יד ןענעז טציא זיב .רעדנעל ענעדישרַאפ
 ןלאירעטַאמ - תובושתו - תולאש עקיזָאד
 -ַאמעטסיס ןרָאװעג טלמַאזעג טשינכָאנ
 עכעלטפַאשנסיו לייט ןיא רעבָא ,שיט
 -תובושתו תולאש עסיוועג ןענעז קרעוו
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 ןשיװצ ,.טצונעגסיוא ןרָאװעג ןלאירעטַאמ

 ןלאירעטַאמ יד טצונעגסיוא טָאה עדעדנַא

 ,ח"ב ,א"מר ןופ תובושתו תולאש יד ןופ
 תורוקל , ןייז ןיא ץכ ןויצ ןב ערעדנַא ןוא

 ןיא ."אטילו איסור ,ןילופב םידוהיה
 "איי, ןופ "ןטפירש עשירָאטסיה,, יד

 טצונעגסיוא ןטעברַא לייט ןיא ךיוא ןענעז

 -עטַאמ תובושתו תולאש עסיוועג ןרָאװעג

 ןופ המישר עקידנעטשלופ ןייק .ןלאיר

 -בָאנ רימ , ןבָאה םירפסתובושתו-תולאש

 ןיא טנכיצראפ ןענעז לייט .טשינ
 תלהק, ,בקעי ןב ןופ "םירפסה רצוא,

 -ָאילביב ערעדנַא ןוא רעניוו ןופ ?השמ

 ןאקיאארבעה רעביא קרעו עשיפארג

 -רַאפ שטייד ןיא טָאה לקנארפ הירכז .ךד

 עטכישעג ַא ןופ ןַאלּפ, ןייז טכעלטנפע

 רוטארעטיל תובושתו-תולאש רעד ןופ

 ,"דומלת ןופ טייצ רעד ךָאנ

 ןאמרעה ,שריח יבצ ,ַאריּפַאש
 -יפ ;רעקיטַאמעטַאמ ,(1898 -- 1840)

 -רע םוצ טַאגעלעד ,ןויצ יבבוח ןופ רער
 טגיילעגרָאפ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטש

 ;ללארשיל תמייק ןרק ןופ ןַאלּפ םעד

 גנוצעזרעביא רעשטייד ןיא ןבעגעגסיזרַא
 -ַאמ ןגעו רפס עשיאערבעה עטלַא סָאד
 ."תודמה תנשמ,, קיטַאמעט

 רעשידיי ַא ןופ ןעמָאנ (רֹוׁש) ראש
 ןבעגעגסיווא טָאה עכלעוו .,עילימַאפ

 םירפא (4 -- .ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג
 קסירב ןיא בר ,(1624 ןברָאטשעג) ןמלז
 תואובת, רפס ןופ רבחמ ,ןילבול ןוא

 -- 1814 לשעה עשוחי (2 -- !רוש

 תמכח ןופ רעשרָאפ ןוא ליכשמ 9

 -ער ,ןַאמ רעכייר ,עיצילַאג ןיא לארשי
 -רושז ןשיליכשמ-שיטירק ןופ רָאטקַאד
 תוקספה טימ ןענישרעד "ץולחה , לַאנ
 סע עכלעוו ןיא ,(1889 זיב 1892 ןופ

 -ָארּפ שיטירק ףרַאש טריזילַאנַא ןרעוו
 ,דומלת ןגעוו ןעמעלב

 798 .העובש--ָאריּפַאש

 ןיא קלָאפ ןוא דנַאל ןופ ןעמָאנ אבׁש
 ןיא ךעלנײשרַאװ ;ך"נת ןופ טייצ רעד

 ןיא טנַאמרעד טרעוו :;עיכַארַא-םורד

 רעד זיא טנַאקַאב .לָאמ עכעלטע ך"נת

 הכלמ ,, רעד ןגעו 'י יא םיכלמ ןיא רוּפיס !

 ןיק ןעמוקעג זיא עכלעוו ,"אבש ןופ

 םיא ןוא ךלמה המלש ןכוזַאב וצ םילשורי

 ןייז ןענרעל ןענעק ןוא ןשינעטער ןגערפ
 -עבַא ןיא -- .םוטכייר ןייז ןוא המכח

 יד טיײרּפשרַאפ זיא עקירפַא ןיא עיניס

 ןעועג זיא אבש הכלמ יד זַא ,עדנעגעל

 המלש זַא ןוא עיניסעבַא ןופ ןיגינעק ַא

 ןופ ןוא טבעלעג ריא טימ טָאה ךלמה

 -עג ןריובעג זיא גנואיצַאב רעקיזָאד רעד

 -עבַא רעד ןופ רעדנירג רעד ,ןֹוז ַא ןרָאװ

 -- .עיטסַאנד רעכעלגינעק רעשיניס

 ןעועג אבש ןזיא ןעגנוניימ לייט טיול

 סנטצעל לָאז ןעמ ןוא .ןמית ןקיטנייה ןיִא

 רעד ןופ תוברוח יד ןבָארגעגפיוא ןבָאה

 ,אבש ןופ טָאטשטּפױה

 טרָאװ ןטימ טרעוו ך"נת ןיא העובש
 "רעד עכעלרעייפ ַא טנכײצַאב "העובש,

 רימ .גנורעכיזרפ ַא ,גָאזוצ ַא ,גנורעלק

 "עג טָאה טָאג זַא ,שמוח ןיא ןעניפעג

 ענייז ןוא קחצי ןופ ןכאמ וצ ןריואווש

 (ב"כ תישארב) קלָאפ סיורג ַא רעדניק

 רימ .המודכו לארשי-ץרא ןדיי ןבעג וצ

 ןשטנעמ ענלצנייא ןופ תועובש ןעניפעג

 -ארב ,"עבשא יכנא,) וניבא םהרבא ןופ

 ך"נת ןיא .ערעדנַא ןוא (א"כ תיש

 -יידַאב עסיורג רעייז ַא תועובש יד ןבָאה

 וצ שטנעמ ןופ ןעגנואיצַאב יד ןיא גנוט

 ןיא .טָאג וצ שטנעמ ןופ ןוא שטנעמ
 ןטפירשרָאפ יד ןַארַאפ ןענעז 'ל רבדמב
 -דנ, ,"רדנ,, טרָאװכוז עז) תועובש ןגעוו

 ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעו סע ןוא ,(''םיר

 רעד ןיא .העובש ןייק ןכערב טשינ רָאט
 ןענעז "תועובש , ןֹופ ארמג ןוא הנשמ
 ,תועּובש ענעדישרַאפ ןופ םיניד יד ןַארַאפ
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 ַא ןופ ןעמָאנ אתכסמ ,תועובש
 םיקרּפ 8 טָאה ,ןיקיזנ רדס ןיא אתכסמ

 "ות ;ילבב ןוא ימלשורי ארמג ןוא הנשמ

 םיניד יד טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 6 אתפס

 -ַאב םיקרּפ ייווצ עטשרע יד ;ןרעוװש ןופ

 ,הרהטו האמוט ןגעוו ןגַארפ ךיוא ןלדנַאה

 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ תועובש
 -םימי עשידיי יירד יד ןופ ,"םילגר ,שלש.,

 "םוי רעד .תוכוס ,תועובש ,חסּפ ,םיבוט

 סָאד) ןויס ןיא גָאט ןט6 םעד זיא בוט

 זיא ץראל ץוח ןיא ,לארשי-ץרא ןיא זיא

 ןט7 םעד .סנגרָאמוצ ךיוא בוט-םוי רעד

 "תועובש גח,, ןמָאנ רעד .(ןויס ןיא גָאט

 ןוא (ז"ט םירבד) שמוח ןיא ןַארַאפ זיא

 יד ןופ בוט-םוי רעד שטייט רעד זיא

 טגָאז שמוח רעד יו לייוו ,!סנכָאװ,

 7 ןלײצּפָא ןעמ ףרַאד ג"כ ארקיו ןיא

 רמוע גָאט ןט1 ןופ (געט 49) ןכָאװ

 ןופ סנגרָאמוצ ןופ, ,"תבשה תרחממ ,,

 -םוי זיא גָאט רעט50 רעד ןוא ,"תבש

 רעבָא טרעװ שמוח ןיא .תועובש בוט

 טנימ ןעמ סָאװ ,רָאלק טגָאזעג טינ

 -ארט עשידיי יד רָאנ ,"תבשה תרחממ,

 ןעמ טניימ סָאד זַא ,טרעלקרעד עיציד

 ןופ "תבש ןופ סנגרָאמוצ, ןופ טשינ

 סנגרָאמוצ , ןופ טניימ ןעמ רָאנ ,קיטנוז

 -ייא ןיא סָאד .(ה"ס תוחנמ) ?חסּפ ןופ

 ןכלעו ןיא ,ןטקנוּפ-טּפיױה יד ןופ רענ

 סָאװ ,ןדיי עלענאיצידארט יד ,םישורּפ יד

 ןדיישרעטנוא ,הֹּפ לעבש הרות ןופ ןטלַאה

 יו ,סעטקעס עשידי ערעדנַא ןופ ךיז

 עכלעוו ,רעמיאַארַאק ,םינורמוש ,םיקודצ
 ןעמ טנימ תבשה תרחממ זַא ,ןטלַאה

 יז ייב טלַאפ רעבירעד ןוא ,קיטנוז ןופ

 -רעד) קיטנוז ןיא סיוא קידנעטש תועובש

 -גניפ,, רעד ןטסירק יד ייב ךיוא זיא ןופ
 טסיה שמוח ןוא .(קיטנוז ןיא ?ןטס

 תומש) "ריצקה גח, ךיוא בוט-םוי רעד

 ןופ בוט'םוי רעד טסייה סָאד ,(ג"כ

 00 . יזבש--תועובש

 רבדמב) םירוכיבה םוי ,האובת ןדיינש

 רעד ןופ גָאט רעד טסייה סָאד ,(ח"כ

 -שמ רעד ןיא .האובת רעקיטייצ-עטשרע

 "תרצע, ךיוא רע טסייה ארמג ןוא הנ

 ינימש ןופ ןדיישוצרעטנוא םיא ידכ ןוא

 -צע ,, ןפורעגנָא לָאמלייט רע טרעוו תרצע

 זיא שדקמה תיב ןיא -- ."חספ לש תר

 -ןָא טימ ןרָאװעג טרעייפעג בוט-םוי רעד

 טימ ךיוא ןוא םירוכיב ןעגנערב ןביוה

 ךיוא תונברק בוט-םוי יד ץוחַא ןעגנערב

 -לה יתש) האובת רעיינ ןופ טיורב ייווצ

 ךיא רע טרעװ ןענעװַאד ןיא --- .(םח

 טיול לייוו ,"ונתרות ןתמ ןמז,, ןפורעגנָא

 זיא (ז'פ תבש) עיצידארט רעשידיי רעד

 ןרָאװעג ןבעגעג תועובש גָאט ןטשרע ןיא

 ,יניס גרַאב ןפיוא הרות יד ןדיי יד וצ

 "וח ןופ הרות יד רעבירעד טנעייל עמ

 הרותה תלבק ןופ השרּפ יד תומש שמ

 ַא ךױא זיא סע .תורבדה תרשע ןוא

 'תומדקא, עז) תומדקא ןגָאז וצ גהנמ

 עיצידארט ַא טול לייוו .תור תליגמ ןוא

 ,תועובש םוא ןברָאטשעג ךלמה דוד זיא
 "רעד טרעוו ךלמה דוד ןופ סוחי רעד ןוא

 ןטשרע םוצ טכַאנ יד .תור ןיא טלייצ

 ןייז וצ ףיוא גהונ ןעמ זיא תועובש גָאט

 רוציק ,תועובש ליל ןוקית ןגָאז וצ ןוא

 לייט .רחוז ןוא ארמג ,הנשמ ,ך"נת ןופ

 ןיא םיליהת ץנַאג ןגָאז ןדיי עמורפ

 ןופ רפס רעד זיא םילהת לייוו) תועובש

 יד ןופ רענייא זיא סע -- ,(ךלמה דוד

 -לימ תועובש םוא ןסע וצ םיגהנמ עטלַא

 יד ןריצסיוא ךיוא יו ,םילכאמ עקיכ
 ,סנירג טימ ןלוש יד ןוא ןעגנוניואוו
 ףיוא ןרָאפ וצ גהונ ךיז ןענעז םידיסח
 רעטרעווכוז עז --- .םייבר יד וצ תועובש
 ."הריפס,, ,"בוט-םוי, ,"םירוכיב

 רעטכיד רעטמירַאב םולׁש ,יזבׁש
 -רָאי ןט17 ןיא ןמית ןיא ןדיי יד ןשיווצ
 םיריש 8,000 ייב ןבירשעג ,טרעדנוה
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 -ַארַא ןוא שיאערבעה ןיא םיטויּפ ןוא

 ;טשימעג ןכארּפש עדייב ןיא ןוא שיב
 "רעד ןעמ ;לבוקמ רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא

 רע זַא .עדנעגעל יד םיא ןגעװ טלייצ

 םש ַא ךרוד ןעמוק קיטיירפ ןדעי טגעלפ

 טָאה ןעגנוניימ לייט טיול ;םילשורי ןייק

 ןיבצ יתבש ןיא טביולגעג ביױהנָא ןיא רע

 ןיא סַאג ַא ןַארַאפ זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא
 ןבא טבירש םיא ןגעוו -- .ביבא"לת
 "תועסמ;, ענייז ןיא ריפס

 -ַאק ןשידיי ןיא שדוח רעטק רעד טםבש
 םעד ירשת טנכער ןעמ ןעוו ,רעדנעל

 ןעמ ןעו רעט11 רעד ןוא ,שדוח ןט1

 -רעד טרעוו ;שדוח ןט1 םעד ןסינ טנכער

 80 טָאה ;'א הירכז) ך"נת ןיא טנָאמ

 השמח ,טבש ןיא גָאט ןט18 םעד ;געט

 עז) רעמיוב ןופ בוט-םוי רעד זיא ,רשע
 ,(?"טבשב רשע השמח.,

 זיא טבש טרָאװ סָאד םיטבש ,טבש
 "ןקעטש, שיאערבעה ןיא שטייט רעד

 רעריפ עטסכעה יד לייוו ןוא ;?הטמ,, יו
 -גייווצרַאפ ַא ןופ ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןופ

 ךיירגינעק ַא ןופ ןליפַא ןוא החּפשמ רעט

 ןופ ןכייצ סלַא ןקעטש ַא ןגארטעג ןבָאה
 "םילשמ טבש, ד"י היעשי) טפַאשרעה

 "ורג ַאזַא ןעמ טָאה ,(רעטרע ערעדנַא ןוא

 טאהעג ןבָאה סָאװ .תוחּפשמ ןופ עּפ

 ןיא ,"?טבש; ןפורעג גנומַאטשּפָא ןייא
 -לייט טניפעג ןעמ ,"םיטבש,, םיבר ןושל
 "םיטבש ,טבש, טאטשנָא ךיוא לָאמ
 "תוטמ, הרדס ,רבדמב) "תוטמ ,הטמ,,

 טול .(שמוח ןיא רעטרע ערעדנַא ןוא
 -עגּפָא טָאה ך"נת ןופ עיצידארט רעד

 -לַא יד ןיא קלָאפ עשידיי סָאד טמַאטש
 טבש רעדעי ןוא םיטבש 19 ןופ ןטייצ עט
 בקעי ןופ םענייא ןופ טמַאטשעגּפָא טָאה
 ,הדוהי ,יול ,ןועמש ,ןבואר : ןיז סוניבא
 ףסוי ,רשא ,דג ,ילתפנ ,ןד ,ןולובז ,רכששי
 -וצ זיא ףסוי טבש רעד .ןימינב ןוא
 :םיטבש ייוצ ןיא ןרָאװעג ןטלָאּפש
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 םעד בילוצ רעבָא .השנמ ןוא םירפא
 ןליטעצ םייב טָאה יל טבש רעד סָאװ

 -עג טָאה טבש רעדעי ןעוו ,לארשי-ץרא

 ןעמוקַאב טשינ ,דנַאל קלח ןייז ןגָארק
 -עג ןיא רָאנ ,דנַאל קלח ןרעדנוזאב ןייק !

 זיא ,םיטבש עלַא רעביא ןפרָאװעצ ןעוו

 זיא לארשי-ץרא זַא ,ןעמוקעגסיוא רעדיוו

 ןגעוו .םיטבש 12 וצ טלייטנגייא ןעוועג

 ערעדנוזַאב ייווצ ןַארַאפ ןענעז םיטבש יד

 ףוס םוצ) וניבא בקעי ןופ ענייא ,תוכרב

 ונבר השמ ןופ ענייא ןוא (תישארב שמוח

 טזייו סע -- ,(םירבד שמוח ףוס םוצ)

 ןעוו ,טייצ רעטשרע רעד ןיא זַא ,סיוא

 ןענעז ,לארשי:ץרא טגיױַאב ןבָאה ןדיי

 -סקלָאפ ערעדנוזַאב ןעװעג םיטבש יד

 "רעה ןייא טַאהעג טשינ ןבָאה ןוא ,ןלייט

 ןיא םיטפוש רפס ןופ .ךיז רעביא רעש

 -בש יד ןשיווצ ןעוועג זיא סע זַא ןעז ֹוצ

 ןשיוצ המחלמ יד) תוקולחמ ןײלַא םיט

 חתפי ןופ טייצ רעד ןיא השנמ ןוא םירפא
 ןוא ךלמה לואש טשרע .(ערעדנַא ןוא

 םיטבש יד ןבָאה המלש ןוא דוד רעכַאנ

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא ,טקיניײרַאפ

 ךָאנ .הכולמ ןייא לארשי-ץרא ץנַאג ןיא

 ךיז טפַאשרעה יד טָאה טיוט סהמלש

 ןבָאה םיטבש ןופצ 10 יד ןוא ,ןטלָאּפשוצ

 ערעדנוזַאב יד ןפַאשעג ןוא ןסירעגּפָא ךיז

 טימ (םירפא רעדָא) לארשי ןופ הכולמ

 -ַאנ ,םכש ןיא טשרעוצ טָאטשטּפיױה רעד
 -ולמ רעטייווצ רעד ןיא ;ןורמוש ןיא רעכ
 ןיא טָאטשטּפױה רעד טימ ,הדוהי הכ
 םיטבש יד רָאנ ןבילבעג ןענעז םילשורי
 טבש ןופ ןלייט ןוא ןימינב ןוא הדוהי
 טבש רעד ךיוא רעשרָאפ לייט טיול) יול
 -שי תוכלמ סָאד יו םעדכָאנ .(ןועמש
 רושא ךרוד ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא לאר
 רעניואווניא לייט רעטסערג רעד ןוא
 10 יד ןענעז ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז
 סע ןוא ,ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ יוװ םיטבש
 עטסקידריװקרעמ יד ןופ רענייא זיא
 ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןעמעלבָארּפ
 יד ,םיטבש 10 יד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ
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 עיצידארט רעד טיול .םיטבשה תרשע
 תוכלמ ןופ ןדיי עקיטנייה יד ּפָא ןעמַאטש

 ןוא הדוהי םיטבש ייווצ יד ןופ ,הדוהי

 ,יול טבש ןופ לייט ןופ ךיוא יװ ןימינב

 "םיטבשה תרשע,/ רעטרעווכוז עז --

 -בוז יד ייב ךיוא יו ,"םיטבשה תואווצ ,,

 "ואר,, יו ןעמענ-םיטבש יד ןופ רעטרעוו

 ,רעטייוו ױזַא ןוא !!ןועמש., ,"ןב

 .יחסּפ. עז חסּפ לׁש יעיבש

 ןיא אתכסמ ַא ןופ ןעמָאנ תיעיבש
 ףיוא .,תוינשמ םיקרפ 10 ,םיערז רדס

 "ןרי רָאנ ארמג ןַארַאפ זיא סע עכלעוו
 ;םיקרּפ 8 אתפסות ;ילבב ןייק טינ ,ימלש
 ןופ הטימש ןגעוו םיניד עלַא טלדנַאהַאב

 הטימש ןיא תובוח יד ןעקנעש ןגעוו ,דרע
 ."הטימש,, עז -- .,לובזורּפ ןוא

 ןענעז סָאד תוכרב ?) תוכרב עבש
 הפוח רעד ייב טגָאז'מ סָאװ תוכרב 7 יד

 ןסע ןכָאנ ןינמ טימ ןשטנעב םייב ןוא

 7 יד ןיא הלכ"ןתח ופ זיוה םעד ןיא
 רעד זיא ןופרעד --- .הנותח רעד ךָאנ געט
 ןופ ןעמָאנ ךיוא ,תוכרב עבש ןופ ןעמָאנ

 ,"הנותח., עז -- .הנותח רעד ךָאנ געט 7

 ןטימ ןָא טפור ןעמ ;ןביו העבש
 לבא רעד ןעוו ,געט 7 יד העבש טרָאװ
 בורק ןטנעָאנ ןייז ךָאנ ןרעיורט ףרַאד
 ןציז, ,סיוא ךיז טקירד ןעמ .תמ ַא

 טלָאמעד טציז לבא רעד לייוו ,"העבש

 דרע רעד ףיוא רָאנ ,לוטש ַא ףיוא טינ

 עז -- .עלעקנעב קירעדינ ַא ףיוא רעדָא
 ."לבא,, טרָאװכוז

 גָאט רעט17) וומתב רשע העבש
 טרעוו ט"ל הימרי ןיא :תינעת ,(זומת ןיא

 ,זומת ןיא גָאט ןט8 םעד זַא ,טלייצרעד
 טגיזַאב םילשורי זיא ,"ריעה העקבה,

 רצאנדכובנ ןופ ליח םעד ךרוד ןרָאװעג
 רעד זיא ךעלנײשרַאװ ןוא ,לבב ךלמ

 טרעװ סָאװ ,תינעת רעד ןרָאװעג גָאט

 804 תבוע--זוספ

 -רה םוצ, סלַא 'ח הירכז ןיא טנָאמרעד

 זומת ,שדוח ןט4 ןופ תינעת רעד) "יעיב

 טמענ ןעמ ןעו שדוח רעט4 רעד זיא

 "ארט יד רעבָא .(שדוח ןט1 סלַא ןסינ

 ןגָארטעגרעבירַא רעטעּפש טָאה עיציד

 .ומתב רשע העבש ףיוא תינעת םעד

 "עג טרעװ תינעת ףוס הנשמ רעד ןיא

 -רָאפ ןענעז גָאט ןקיזָאד םעד זַא ,טגָאז

 -עצ ןענעז תוחול יד :ןכַאז 8 ןעמוקעג

 ןבָאה ןדיי יד יו םעדכָאנ ןרָאװעג ןכָארב

 טפַאשעגּפָא זיא סע ,לגע סָאד טכַאמעג
 טייצ רעד ןיא דימת ןברק רעד ןרָאװעג

 -רָאפ טָאה סומוטסופַא ,סוכויטנָא ןופ

 ןַא טלעטשעגניײרַא ,הרות רפס יד טנערב

 -נייא זיא םילשורי ןוא לכיה ןיא טָאגּפָא

 ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 ןכָאװ יירד יד .סוטיט ךרוד ינש תיב

 באב העשת זיב זומתב רשע העבש ןופ

 ןעמ ,ןכָאװ רעיורט סלַא טנכערַאפ ןרעוו

 ןעמ ,תוחמש ןייק ייז ןיא טינ טכַאמ

 יד .,המודכו דיילק יינ ןייק ןָא טינ טוט

 ןיב, ןפורעגנָא ךיוא ןרעוו ןכָאװ יירד
 קוסּפ ןופ ,ןצענערג יד ןשיווצ) "םירצמה

 ןיב הוגישה היפדור לכ, 'א הכיא ןיא
 ,"ןכָאװ יירד,, עז -- .(?םירצמה

 ,"תבש, טרָאװ ןופ ,גָאטױר תבש
 רעד ןיא גָאט ןט7 ןופ ןעמָאנ ;("ןעור,

 ןיא .ןדיי רַאפ גָאט-ור רעזעיגילער ,ךָאװ

 ןָא ךיז טביוה רעכלעוו ,גָאט ןקיזָאד םעד

 ,טכַאנרַאפ קיטיירפ גנַאגרעטנוא-ןוז ןופ
 יד ןופ ךיז ןזייװַאב ןטימ ךיז ןקידנע ןוא

 דיי רעד רָאט ,סטכַאנצ-תבש סנרעטש
 סָאװ םעד ןגעוו ןוא ,הכאלמ ןייק ןָאט טינ

 םיניד ליפ ןַארַאפ ןענעז הכאלמ טסייה

 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא תוכלח ןוא

 ןיא ,םירפס ערעטעּפש יד ןיא ןוא תבש

 ןחלש ןוא ,ם"במר ןופ "הרות הנשמ,,

 םישרפמ יד ןוא "םייח חרוא,, קלח ךורע

 לייט ןַארַאפ ןענעז סע .ךורע ןחלש םוצ

 ןיוש זַא ,טכארטַאב ןרעוו סָאװ ,תוכאלמ
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 ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעװ הרות רעד ןיא

 -רַאפ ןענעז ייז ןוא ,ןָאט טשינ ייז רָאט

 "עז סע ןוא ,"אתיירואדמ,, ןָאט וצ ןטָאב

 -רַאפ ןענעז סָאװ ,ןטעברַא ןַארַאפ ןענ

 ,"ןנבר,/ יד ךרוד רעטעּפש ןרָאװעג ןטָאב
 -עגנָא ךעלנייועג זיא סע .,"ןנברדמ.,

 ןָאט טינ ןעמ רָאט רָאנ טשינ זַא ,ןעמונ

 רָאט ךיוא רָאנ ,תוכאלמ עכעלטייד ענייק
 ,ןטפעשעג ןפָא ןטלַאה ,ןעלדנַאה טינ ןעמ

 ,טלעג ןרירנָא ,טלעג ןטלַאה ,ןרָאפ

 זיוה ןופ ךַאז ַא סױרַא ןגָארט .,ןביירש

 ןסיורד ןופ ןגָארטנײרַא רעדָא ,ןסיורדניא

 ןלייא 4 ךַאז ַא ןגָארט רעדָא ,בוטש ןיא

 -- .('בוריע,, טרָאװכוז עז) ןסיורדניא
 יד ןופ רענייא זיא סָאװ ,תבש רעד

 ,עיגילער רעשידיי רעד ןופ תודוסי-טּפיוה

 ןוא שמוח ןיא טרָא עסיורג ַא טמענרַאפ

 דלַאב .ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא ןיא ךיוא

 טרעװ ('ב תישארב) שמוח ביוהנָא ןיא
 טלעוו יד ןפַאשַאב טָאה טָאג זַא ,טגָאזעג

 גָאט ןט7 םעד טורעג ןוא געט 6 ןיא
 גָאט ןט7 םעד טשטנעבעג טָאה טָאג ןוא ;

 שדקיו) "קילייה רַאפ טכַאמעג םיא ןוא

 תומש) תורבדה תרשע יד ןיא .(ותוא
 תא רוכז, טָאבעג רעד ןַארַאפ זיא ('כ
 ןקילײה וצ קנעדעג "ושדקל תבשה םוי
 ןטעברַא ןעמ לָאז געט 6 ,תבש גָאט םעד

 ,טָאג וצ ןייז לָאז גָאט רעט7 רעד ןוא

 רעד טינ ךיוא ,הכאלמ ןייק ןָאט טשינ
 תומש ןיא .תומהב-טעברַא יד ןוא טכענק
 תומ היללחמ, טגָאעג טרעװ איל

 תבש םעד טכעוושרַאפ סע רעו ,"תמוי
 א"ל תומש ןיא .ןֹרעװ טיטעג לָאז
 זיא תבש רעד זַא ,טגָאזעג ךיוא טרעוו
 "דנוב רעקיבײא, רעד ןוא ןכייצ רעד

 ,"תוא,) קלָאפ ןשידיי ןוא טָאג ןשיווצ
 טרעוו ו"ט רבדמב ןיא .,("םלוע תירב;;
 רבדמ רעד ןיא ןדיי יד יו ,טלייצרעד

 ןבילקעג טָאה סָאװ םענייא טיוטעג ןבָאה
 ןיא .תבש ןיא םיצע ששוקמ) ץלָאה
 ןכשמ ןיא ןעוועג בירקמ ןעמ טָאה תבש

 206 תבש

 ןברק ןרעדנוזַאב םעד שדקמה תיב ןוא

 יד ןיא ךיא -- .,(ח"כ רבדבמ) ףסומ

 ןעמ טניפעג ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא
 טגעלפ תבש ןיא .תבש ןגעוװו ןלעטש ליפ
 ;('ד 'ב םיכלמ) איבנ םעד ןכוזַאב ןעמ

 םעד ןכוזַאב ןעמוק ןעמ טגעלפ תבש ןיא

 ידמ -- היהוע היעשי ףוס ,שדקמה תיב
 .רעטרע ערעדנַא ןוא "ותבשב תבש

 יד טפָארטש (ז"י הימרי) איבנה והימרי

 ג"י ןוא 'י הימחנ ןיא .תבש ןגעוו ןדיי

 "וצּפָא הימחנ ןופ תונקת ןַארַאפ ןענעז

 ערעטעּפש יד ןיא ךיוא ,תבש םעד ןטיה
 תיב ןופ טייצ רעד ןופ םירפס עשידיי
 ,סויואלפ ,םיאנומשח רפס יװ ,ינש
 ןבָאה ןדיי גנערטש יו טלייצרעד טרעוו

 ,ארמג ,הנשמ רעד ןיא .תבש ןטיהעג

 טמענרַאפ םירפס ערעטעּפש ןוא םישרדמ

 "ידי רעד ןיא טרָא עטסכעה סָאד תבש

 "אב זיא תבש רעד ןוא ,עיגילער רעש

 קיליײה רעדנוזַאב ַא סלַא ןרָאװעג טכארט
 זיא סָאד ןוא ,"שדוק תבש,, ,שינעפעשַאב

 "ארט ןייא טיול זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד

 ַא ןבירשעג "שדוק תבש/,, טָאה עיציד

 רעד ןוא ,ארזע ןבא םהרבא יבר וצ ווירב

 "שה תרגא , ןעמָאנ םעד טגָארט ווירב
 "עג טכארטַאב זיא תבש רעד -- ."תב
 ,"גָאט-ור,, סלא רָאנ טינ ןדיי ךרוד ןרָאװ

 ןיוש לייו ,"גָאט רעקילייה , סלַא רָאנ

 םיקוסּפ עטנַאמרעד יד ןיא שמוח ןיא
 ןופ טייקילייה רעד ףיוא ןזיוועגנָא טרעוו

 -םיוא ןָא דימת ןופ ןבָאה ןדיי יד .תבש

 רעטסערג רעד טימ תבש םעד ןעמונעג
 ,גנודיילק ,ןסע ןיא יו ,טייקכעלרעייפ
 ללכב ןוא ,תורימז ןעגניז ,ןענעװַאד ןוא

 גָאט םעד ףיוא טרעדנעעג תבש רעד טָאה

 םיגהנמ עשידי .ןבעל עצנַאג סָאד

 ןענעז תבש טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ
 טרעדנעעג ךיוא ךיז ןבָאה ןוא ,ליפ רעייז

 ענעדישרַאפ ןוא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא
 "טּפיוה יד ןבעג ָאד ןליוו רימ .רעדנעל
 טָאה ךָאװ רעד ןטימ ןיא ןיוש ,םיגהנמ
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 טלעג ךיז ןפַאש וצ םימַאב ךיז דיי רעד
 ,תבש ףיוא םילכאמ ןפיוקוצנייא ףיוא
 עשידיי יד ןענעז טכַאנייב גאטשרענָאד
 גײט ןטענקעג ןא ןעוועג-ףיוא ןעיורפ
 -ָאד .תבש ףיוא תולח ןקאב וצ ףיוא
 -ןיא ןעמ טָאה קיטיירפ ןוא קיטשרע
 סע .שיפ ןוא שיילפ תבש ףיוא טפיוקעג
 ייב גהנמ רעד ןעוועג גנַאל ןופ ןיוש זיא
 / טרָאװכוז עז) תבש ןיא שיפ ןסע וצ ןדיי
 .ןשיטסימ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,("שיפ ,
 תבש ףיוא ןכַאז עקיטיונ יד וצ .ןיז
 ,שודיק ןכַאמ וצ ןייוו ךיוא טרעהעג טָאה
 -עג רענעמ יד ןענעז טכַאנרַאפ קיטיירפ
 ךיז ךייט ןיא רעדָא הוקמ ןיא ןעגנַאג
 ןָאטרעביא ןוא תבש דובכל ןייז לבוט
 עמורפ לייט .םישובלמ ערעדנַא ןוא שעוו
 -טַא ןַא תבש דובכל ןָאטנָא ןגעלפ ןדיי
 לייט ןוא ,לטיה ןטעמַאס ,עטָאּפַאק ענסַאל
 יױורפ רעדעי טָאה טכַאנרַאפ ,למיירטש ַא
 ,טנלָאשט ּפָאט ַא רעקעב םוצ טכארבעג
 -נוזאב ַא ןעוועג ךיוא זיא סע ןכלעוו ןיא
 -ענוצסיורַא ףיוא ,לגוק טימ ןברַאש רעד
 ןכָאנ ירפרעדניא סנגרָאמוצוצ סע ןעמ
 -עגרעטנוא זיא ןוז יד רעדייא .ןענעװַאד
 לוש ןיא קעװַא רענעמ יד ןענעז ,ןעגנַאג
 טָאה בוטש ןיא יורפ יד ןוא ןענעװַאד
 צז ,טכיל טשטנעבעג) טכיל ןדנוצעג
 -קיטיירפ ןעמ טָאה לוש ןיא ,(?טביל,,
 ,בירעמ ןקידתבש ַא טנװַאדעג סטכַאנוצ
 רעד ןיא) ןבעגעגוצ טָאה ןעמ ןכלעוו וצ
 י"ךא ,אירול קחצי יבר לבוקמ ןופ טייצ
 -נהרָאי ןט16 ןיא ,תפצ ןיא ,שודקה
 הננרנ וכל םילהת ןופ םירומזמ יד (טרעד
 טָאה סָאד ."ידוד הכל, טויּפ םעד ןוא
 ןעמענפיוא ,"ןייז תבש לבקמ;, ןסייהעג
 רעירפ ןגעלפ לײט ."תבש הכלמ, יד
 -ץוװװַאד ןופ ףוס םוצ .םירישה ריש ןגָאז
 ןזח רעד זַא גהנמ רעד ןעוועג זיא ןענ

 ןכָאנ .לוש ןיא שודיק טכַאמעג טָאה
 טוג,, ןשטנואוועג ךיז ןעמ טָאה ןענעװַאד
 ,םיהַא ןעגנַאגעג ןיא ןעמ ןוא ,"תבש

 208 תבש

 רעטמיורעגפיוא רעד ןיא קידנעמוקנײרַא
 טכיל יד טנערבעג ןבָאה סע ואוז ,בוטש
 טָאה ,טיירגעג ןעוועג זיא שיט רעד ןוא
 -עג ןוא ,תבש:-טוג ןשטנואוועג ךיז ןעמ
 ןעמ טָאה רעכַאנ ."םכילע םולש ,, טגָאז
 עג ךיז ןוא ןייו ףיוא שודיק טכַאמעג
 ,הדועס רעד וצ ךיז טצעזעג ןוא ןשַאװ
 ןופ ןענַאטשַאב ךעלנייוועג זיא עכלעוו
 ןעוועג ןענעז ןכַאמ-"איצומה,, וצ) תולח
 לייט ייב ןוא ,"הנשמ םחל,, ,תולח ייווצ
 "-ןצייוו ןופ (תולח 12 םייבר עשידיסח
 ,ךוי טימ ןשקָאל ,ןפנָארב ,שיפ ,לעמ
 רעדָא ןרעיימ ןופ סעמיצ ןוא שיילפ
 -ַאד ןקידתבש ןכָאנ סנגרָאמוצ ,ןעמיולפ
 -ועס עטייווצ יד ןסעגעג ןעמ טָאה ,ןענעוו
 הדועס יד ןעװעג זיא עטשרע יד) הד
 -ַאטשַאב זיא עכלעוו ,(סטכַאנוצ-קיטיירפ
 ףיא ךעלנייועג ,כַאמ שודיק ןופ ןענ
 טימ סעלעביצ ,ןפנארב ,שיפ ,ןפנארב
 ןוא לעמ ןופ לגוק ,טנלַאשט ,ץלַאמש
 ןסע ןכָאנ .סעמיצ ןוא שיילפ ,ץלַאמש
 ןעמ ןוא ,ןפָאלש ןגייל ךיז ןעמ טגעלפ
 ןופ הוצמ ַא סלַא טכארטַאב סע סטָאה
 תבש םעד ןעגנערברַאפ ןופ ,"תבש גנוע;
 ,"גונעת תבשב הנש) ןגינעגרַאפ ןיא
 ןעמ טָאה ףָאלש ןופ ןייטשפיוא ןכָאנ
 ,"ןטסביוא-תבש,, ,ןטכורפ סעּפע ןסעגעג
 טנרעלעג ןעמ טָאה ,רעמוז ןיא ביוא ןוא
 טגָאזעג ןעמ טָאה רעטניוו ביוא ןוא ,קרּפ
 ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןוא ,"ישפנ יכרב;
 עקידתבש יד ןענעװַאד שרדמה תיב ןיא
 "ירד יד ןסעגעג ךָאנרעד ןוא החנמ
 -ישעלַאש)) תודועס שלש ,הדועס עט
 הלח ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,('סעד
 ןטסיײמַא ,לייט .גנירעה רעדָא שיפ ןוא
 -וצ תודועס-שלש יד ןסע ןגעלפ ,םידיסח
 -דמה תיב ןיא רעדָא לביטש ןיא ןעמַאז
 זיא סע ןעוו .,תודועס-שלש ךָאנ .שר
 -ַאב ךיז ןבָאה ,רעטסניפ ןרָאװעג ןיוש
 -נָא ןעמ טָאה ,למיה ןפיוא סנרעטש ןזיוו
 ןקידעכָאװ םעד טנװַאדעג ,טכיל ןדנוצעג
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 יד ןעגנוזעג ,"הלדבה, טכַאמעג ,בירעמ

 רעד ןיא רעטעּפש .הלדבה ןופ םיטויּפ

 ןסע וצ ןעװעג רהחזנ לייט ןענעז טכַאנ

 יד וצ ,'הכלמ הולמ,, עז) הכלמ הולמ
 תבש  סטכַאנוצקיטײירפ ,תודועס יירד

 ןעמ טָאה ,תודועס שלש ןוא ירפרעדניא

 -גוזעג ןטייווצ םעד ןוא לכַאמ ןייא ןשיווצ

 ןרָאװעג רבחתנ ןענעז סָאװ ,תורימז ןעג

 -יבג ןבא) םינטיײּפ ענעדישרַאפ ךרוד

 -עּפש ןוא ארזע ןבא םהרבא יבר ,לור
 ןגעלפ ןדיי עשידיסח .,(םירבחמ ערעט

 ןופ הרדס רעד ןופ רהוז ןענרעל תבש

 -יב תבש טגעלפ טפָא ץנַאג ;ךָאװ רעד
 ןטלַאה ןשרד ַא שרדמה תיב ןיא גָאט
 ךיוא טגעלפ סע .םלוע ןֹרַאפ השרד ַא

 "וח רוביצב תבש ןענרעל וצ תורּבח ןייז
 -עג ךיוא זיא סע .תוינשמ ,שרדמ ,שמ

 הרדס יד ןייז וצ ריבעמ הווצמ יד ןעוו

 ןייא ןוא קוסּפ םעד לָאמ ייווצ שמוח ןופ

 .טנא רעד ןגעװ --- .םוגרת םעד לָאמ
 גָאט ןייא ןעור ןופ ,תבש ןנופ גואייטש

 ןעמונעגרעביא זיא סָאװ ,ךָאװ רעד ןיא
 -לעפ ערעדנַא ליפ ךרוד ךיוא ןרָאװעג

 "נָא ןַא ףיוא םיא קידנגָארטרעבירַא ,רעק
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז -- .גָאט ןרעד

 ןוא ,ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיו ליפ

 "עג ןבָאה עטנרעלעג עשידיי-יטנַא לייט
 ןטלַא ןיא ןיוש זַא ,גנוניימ יד ןבָאה טלָאװ

 םגה ,"'תבש, טרָאס ַא ןעוועג זיא לבב

 טינ רע טָאה ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא סע יו
 ,טייקילייה ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג

 -רַאפ ךיוא זיא תבש טימ ןעמַאזוצ --
 ,ןויטבמס ךייט ןגעװ הדגא יד ןדנוב
 ךָאװ עצנַאג א רענייטש טפרַאװ עכלעוו

 זיא לארשי-ץרא ןיא ,תבש ןיא טור ןוא
 -יטסניא יד ןרָאװעג טריפעגנייא סנטצעל

 טלמַאזרַאפ ןעמ .תבש גנוע ןופ עיצוט
 ןעמ ,תורימז טגניז ןוא רוביצב ךיז
 "תבש גנוע, רעד ;ןעגנולמַאזרָאפ טלַאה

 ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא ךיוא זיא
 עמערטסקע לייט .רעדנעל ערעדנַא לייט

 810 תבש

 ןגָארטעגרעביא ןבָאה סרעניבאר-םרָאפער

 -ַאפ ןענעז סע .קיטנוז ףיוא תבש םעד

 סָאו סעטקעס עכעלטסיוק לייט ןאר

 רעכיב ןוא םירפס -- .תבש ּפָא ןטיה
 סע ,ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז תבש ןגעוװו

 עשירארעטיל ליפ ןַארַאפ ךיוא ןענעז

  תבש ןגעװ ןעגנוטכיד ןוא ןעגנולייצרעד

 ןיסעצנירּפ יד, סענייה זיא טמירַאב)

 ייב ןעגנוביירשַאב-תבש יד ןוא ("תבש

 -ילע םולש ,ץרּפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןעגנורעדליש ןבעג ,ערעדנַא ןוא שֵא ,םכ

 ןיא .ןעגנומיטש-תבש ןוא ןבעל-תבש ןופ

 רפס ,, גנולמַאז ַא ןענישרעד זיא ביבא-לת
 (טכַאנ בקעי ,רד ןופ טריגאדער) *תבשה

 םיגחנמ טלמַאזעג ןענעז סע עכלעוו ןיא
 -וד הכל, ,"ןשטנעב טכיל,, ,"תורימז;

 ,"יטבמס, ,'הכלמ הולמ, ,"יד

 ,הרותה תאירק, ,שודיק,, ,"בוריע;

 ,"תודועס שלש,

 -בש עלעיצעּפס ןַארַאפ ןענעז סע !תבש
 ערעדנוזַאב ןגָארט עכלעוו רָאי ןיא םית

 סָאד ,"תישארב תבש, (1 -- .ןעמענ
 הרות תחמש ךָאנ תבש רעטשרע רעד זיא

 ,תישארב ןופ הרדס יד טנעייל ןעמ ןעוו

 טלָאמעד ןעמ טגָאז רעדנעל לייט ןיא
 ַא טכַאמ ןעמ ןוא םיטויּפ ערעדנוזַאב
 תבש ,, (2 --- .הרות תחמש ןיא יו החמש

 טכַאמ ןעמ .חסּפ רָאפ תבש רעד ,"לודגה

 ןעמ ןוא ,לעמ-הצמ ןופ לגוק ַא טלָאמעד
 "ישפנ יכרב, טַאטשנַא ,טכַאנרַאמ טגָאז

 רּפכל , זיב "ונייה םידבע,, ןופ הדגה יד
 ןגעלפ םינבר יד ."וניתונוע לכ לע

 טגָאז ןעמ .תבש םעד תושרד ןטלַאה

 טנעייל ןעמ ןוא םיטויּפ ןענעװַאד םייב
 ןעמָאנ ןגעו .הרטפה עלעיצעּפס ַא
 ןופ ,םימעט ליפ ןַארַאפ ןענעז ?לודגה;;
 "פה רעד ןיא לייוו זיא םעט ןייא עכלעוו

 לודגה 'ה םוי,, ןגעוו טגָאזעג טרעוו הרט

 טכארבעג ןרעװו םימעט יד .'יארונהו

 -- .םירפס ערעדנא ןוא "םהרדובא,, ןיא



 יבצ יתבש--תבש 1

 העשת רַאפ תבש רעד ,ןוזח תבש. (8
 תבש רעד קידנעטש זיא עכלעוו ,באב
 -פה יד טנעייל ןעמ ןוא םירבד הרדס ןופ
 ַא זיא תבש רעד ."והיעשי ןוזח, הרט
 -תבש ןייק ןָא טינ טוט ןעמ ,גָאט-רעיורט
 טרעוו 'י"ידוד הכל, ןוא םישובלמ עקיד
 ןופ עידָאלעמ-רעיורט רעד טימ טגָאזעג
 רעד ,''הכונח תבש, (4 -- ."ןויצ ילא;
 .טגָאז תוליהק לייט ןיא ;הכונח ןופ תבש
 -בא יבר ןופ ןוא ,םיטויּפ ערעדנוזַאב ןעמ
 םוצ רמז א ןַארַאפ זיא ארזע ןבא םהר
 ,'םיכרובמ תבש, (0 -- .תבש ןקיזָאד
 ,שדוח שאר טשטנעב ןעמ ןעוו תבש רעד
 ךָאנ תבש רעד ,"ומחנ תבש, (6 --
 טנעײל ןעמ ןעוו קידנעטש ,באב העשת
 יד טגָאז ןעמ ןוא "ןנחתאו; הרדס יד

 ,טסיירט) 'ימע ומחנ ,ומחנ; הרטפה
 זיא תבש רעד ןוא ,(קלָאפ ןיימ ,טסיירט

 -יורט יד ךָאנ טסיירט ןופ קורדסיוא רעד
 -תח ןופ סנפורפיוא סנטסיימ .געט-רע
 -- .מחנ תבש ןעמוקרָאפ ןגעלפ םינ

 שאר ןשיווצ תבש רעד ,'יהבוש תבש. (
 ימי תרשע ןופ ,רךופיכ םוי ןוא הנשה
 ןופ הרטפה יד טנעײל ןעמ :הבושתה

 ןטלַאה ןגעלפ םינבר יד ."לארשי הבוש,,
 ,"הריש תבש. (8 -- .תבש םעד תושרד
 ,טבש שדוח ןיא ,רעטניוװ ןיא תבש רעד
 ואו ,חלשב הרדס יד טנעייל ןעמ ןעוו
 ,"ךישי זא, הריש יד ןַארַאפ זיא סע
 םעד ןפרַאװ וצ גחנמ ַא ןעוועג זיא סע
 ,ךעלעגייפ רַאפ עשַאק תבש ןקיזָאד

 רדס ןיא אתכסמ אתכסמ ,תבש
 ארמג ןוא תוינשמ םיקרּפ 24 טָאה ,דעומ

 -רּפ 18 רָאנ אתפסות ;ימלשורי ןיא ילבב
 .תבש ןגעוו םיניד יד טלדנַאהַאב ;םיק

 ןיא ןריובעג (ך"ׂש) ןהכ יתבש
 ױשעלַאה ןיא ןברָאטשעג -- 1691 ענליוו
 ,(1669 ,ב"כת ןושאר רדא 'א ןרעמ ןיא
 ?ךייש ,, רעֶד סלַא טנַאקַאב ,קסוּפ ןיא בר
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 רעד ןיא זיא ןוא ,ענליוו ןיא ןייד ןעוועג
 ןוא ןלױּפ ןשיװצ תומחלמ יד ןופ טייצ
 רָאי ןיא טרָאד ןופ ןפָאלטנַא יקצינלעמכ
 ץינזערד ןיא בר ןרָאװעג זיא ןוא 9
 -רעמַאב ןוא שוריּפ ןייז .יושילעה ןוא
 יד ףױא (ך"ש) 'ןהכ יתפש./ ןעגנוק
 ןופ טּפשמ ןשוח ןוא העד הרוי םיקלח
 ןשיוװצ ןעמונעגנָא ןענעז ךורע ןחלוש
 ןבירשַאב ךיוא טָאה רע .םינבר עלַא
 -יגמ,, ןיא יקצינלעמכ ןופ ח"ת תריזג יד
 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע ;'הפע תל
 ןוא "םישנא תורובג, תובושתו תולאש
 ןויס 'כ תוחילס ךיוא יו םירפס ערעדנַא
 -ןײרפַאב ןעוועג זיא רע .ח"ת תרזג וצ
 -יגַאמ ןטנרעלעג ןכעלטסירק ןטימ טעד
 ןעמעוו טימ ,ךירדיוו ןיטנעלַאװ ,רעטס
 ןיא ווירב ןבירשעגרעביא ךיז טָאה רע
 -פלרעביא סכ"ש .ןגעוו -- .שיאערבעה
 -ָאּפ יד ןַארַאפ זיא ח"ת תרזג ןיא ןעגנוב
 -יא ןאמעל .רד ןופ גנולייצרעד ערעלוּפ
 -ייא סגינעק םעד,, שידיי ןיא טצעזרעב
 ,"םעד

 ןיא ,אנרימס ןיא 1926) יבצ יתבש
 ןיא ,ו"לת ,רוּפיכ םוי ,1678 -- ייקרעט
 רעטסטמירַאב ;(עינַאבלַא ןיא ,אעניצלוד
 רעסיורג ַא ןופ רעפעש ,חישמ רעשלַאפ
 טלסיירטעגפיוא טָאה רעכלעוו ,גנוגעווַאב
 עסיורג ַא טַאהעג טָאה ןוא םוטנדיי סָאד
 ,רעטעּפש טייצ עגנַאל ַא ךיוא העּפשה
 עטקעס רעזעיגילער רעד ןופ רעדנירג
 "עז ןרוּפש רעכלעוו ןופ ,סעקיניבצ-יתבש
 ןיא גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ ןַארַאפ ןענ
 לייט ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,יקינָאלַאס
 "סעמנעד, רעד ןיא ,טעטש ערעדנַא
 -יתבש ןופ טנגוי רעד ןגעוו -- .עטקעס
 "עז ןטייקיטעט ערעטעּפש ענייז ןוא יבצ
 -על ענעדישרַאפ ןעוועג טײרּפשרַאפ ןענ
 ייֵס ןוא רעגנעהנָא ענייז ןופ ייס ,סעדנעג
 ,רעטָאפ סיבצ-יתבש .רענגעק ענייז ןופ
 טנעגַא-סלדנַאה ַא ןעוועג זיא ,יבצ יכדרמ
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 עמריפ רעשילגנע ןַא רַאפ ענרימס ןיא

 -געמרַאפ א ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא ןוא

 טַאהעג רעבירעד טָאה רע ,ןַאמ רעכעל

 יתבש ןוז ןייז ןבעג וצ ןטייקכילגעמ יד

 -מלמ עטוג ייב ,גנואיצרעד עטוג ַא יבצ

 -עג טָאה יבצ יתבש יװ ױזַא ןוא ,םיד

 טָאה ןטייקיאייפ עכעלנייוועגמוא טָאה

 סיורג ןזיװעגסױרַא לגניא סלַא ןיוש רע
 ךיוא זיא רע זַא ,טלייצרעד ןעמ .,תודמול
 םעד ןופ םגה ,רענייש ַא רעייז ןעוועג

 ,טשינ סע ןעמ טעז ,ןבָאה רימ סָאװ ,דליב
 ןוא עדנרינָאּפמיא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע

 טנָאקעג טָאה רע ,טפארק עדנריזיטָאנּפיה

 זַא ,סיוא טזייו .ןשטנעמ ןרעבױצַאב

 א ןעוועג טנגוי רעד ןיא ןיוש זיא רע
 ןגָארטעגסױרַא ךיז טָאה ןוא רָאיזַאטנַאפ

 -עד יװ ױזַא ןוא ,ןעיידיא עסיורג טימ

 ,ןדיי ןשיווצ רָאנ טינ ,ןעוועג ןענעז טלָאמ

 סרעדנוזַאב ,ןטסירק ןשיװצ ךיוא רָאנ
 -ָאפ ןייז עכלעוו טימ ,רעדנעלגנע ןשיוצ

 -יימ טיירּפשראפ ,טנעקעג ךיז טָאה רעט

 טמוק טָא-טָא זַא ,ןעגנוביולג ןוא ןעגנונ
 ךיז יבצ יתבש טָאה ,חישמ רעשידיי רעד

 טעװ רע זַא קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגסױרַא
 -רעל ןעמונעג טָאה רע .,חישמ רעד ןייז

 ףליה רעד טימ זַא ,קידנביולג ,הלבק ןענ

 -גערב ןענָאק רע טעװ תומש עקילייה ןופ
 ךיױא רע טגעלפ טפָא .הלואג יד ןעג
 ךיז ייב רעדָא ,םי םייב ,תודדובתה ןבָאה

 -מאזפיונוצ רע טגעלפ טפָא ;רעמיצ ןיא
 יײז רַאפ טגעלפ ןוא םירבח ענייז ןעל
 -נַא ןשיווצ ,ןכַאז עמייהעג ענייז ןעלייצרעד
 טרַאװנגעק רעייז ןיא רע טָאה ,ערעד

 ,שוריפב ''היוה,, םש םעד טגָאזעגסױרַא
 זיא סָאװ ,ךַאז ַא ,ןבירשעג טייטש רע יו
 .שדקמה תיב ןיא רָאנ ןעוועג טביולרעד
 טכַאמעג הנותח םיא טָאה רעטָאפ ןייז
 ַא ןופ רעטכָאט רעד טימ רָאי 18 וצ

 יבצ יתבש רָאנ ,ענרימס ןיא ןאמ ןכייר
 ךָאנ ןוא טרירעגוצ טינ ריא וצ ךיז טָאה
 -דנע .טגעג יז רע טָאה טייצ רעצרוק ַא

 14 יבצ יתבש

 "רעד גָאט ןסיוועג ַא ןיא רע טָאה ךעל

 זַא ,םידימלת-םירבח ענייז רַאפ טרעלק

 "וקעגרָאפ זיא סָאד ןעוו .חישמ זיא רע

 זַא טביולג ןעמ .טנַאקַאב טשינ זיא ,ןעמ

 (ח"ת) 1648 רָאי ןכָאנ ןעוועג זיא סָאד

 -ירעיורט יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא
 ןגעוו עניארקוא ןוא ןליוּפ ןופ תועידי עק

 ןעו ,ןדיי ףיוא .תוטיחש עכעלקערש יד

 ןדיי ייב ןרָאװעג זיא גנומיטש-חישמ יד

 יד ןיא ןעזעג סָא ןעמ ןוא קרַאטש רָאג

 סָאװ ,ןדייל יד ,חישמ ילבח יד תורצ עלַא

 ענרימס ןיא .ןחישמ רַאפ ןעמוק ןפרַאד

 "עג םיתב ילעב ןוא םינבר לייט ןבָאה
 ערעדנַא רעבָא ,יבצ יתבש טימ ןטלַאה

 ארומ .,ןקָארשרעד קרַאטש ןעוועג ןענעז

 גנוריגער עשיקרעט יד זַא ,קידנבָאה

 טָאה ןעמ .ןופרעד ןסיוורעד ךיז טעװו

 םרח ןיא טגיילעג יבצ יתבש רעבירעד
 יתבש זַא ױזַא ,ןפדור ןעמונעג םיא ןוא

 "עד ןופ --- .ןפָאלטנַא טרָאד ןופ זיא יבצ

 ןעגנורעדנַאװ יד ןָא ךיז ןביוה ןָא טלָאמ

 טייצ רעד ןיא ;חישמ סלַא יבצ יתבש ןופ

 -אב רדסכ רע טָאה ןעגנורעדנַאװ יד ןופ
 םיא ןיא עקיבױלג ,רעגנעהנָא עַײנ ןעמוק

 -נָא םורַא ױזַא טָאה רע ןוא ,הישמ סלָא

 "ואג רעטנעָאנ ןופ גנונעפָאה יד ןדנוצעג

 -יוט רעטרעדנוה ןופ רעצרעה יד ןיא הל

 -ערג יד טכוזַאב טָאה רע .ןדיי רעטנז
 -יװ ;ןייקרעט ןיא תוליחק עשידיי עטס

 ןיא רעכַאנ ,ענורימס ןייק ןעמוקעג רעד

 ןטּפיגע ןיא ךיהַאק ןיא ךָאנרעד ,םילשורי
 ןפיוא .םילשורי ןיא רעדיוו ךָאנרעד ןוא

 -רַאש רָאג ןברָאװרעד ךיז רע טָאה געוו
 (יתזעה))/ הזע ןופ ןתנ ,רעגנעהנָא עפ
 טָאה ןוא איבנ ןייז ןרָאװעג זיא רעכלעוו

 ,עיסימ-חישמ ןייז ןגעוו טגָאזעג תואיבנ
 ,לבוקמ עסיורג ַא ,יניכיה םהרבא
 רעכלעוו ,ןדמל רעסיורג ַא ,ימירפ לאומש
 רַאטערקעס סיבצ יתבש  ןרָאװעג זיא
 ןשיקרעט ןוא ריבג ןסיורג םעד ;(רפוס)

 -ץנַאניפ) יבעלעשט לאפר ריהַאק ןיא רש
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 טגרָאזַאב טָאה רעכלעו ,(רָאטקעריד
 סיבעלעשט לאפר ןיא .טלעג ךס ַא טימ
 ַא טימ טַאהעג הנותח יבצ יתבש טָאה זיוה
 ,עניַארקוא ןופ המותי ַא ,הרש לדיימ
 ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןרעטלע סנעמעוו
 טָאה ןעמ ןעמעוו ןגעו ןוא ,ח"ת תרזג
 ..עטכעלש ןוא עטוג ,סעדנעגעל טלייצרעד
 -עג רדסכ ןיא יבצ יתבש ןופ םור רעד
 -םיוא םיא ןעמ טָאה םוטעמוא ;ןסקַאװ
 -נוי ליפ ,דובכ ןכעלגינעק טימ ןעמונעג
 -יבנ ןרָאװעג ןענעז ךעלדיימ ןוא טיילעג
 ץעקידרעייפ ןטלַאהעג ןוא תואיבנ ןוא םיא
 חישמה ךלמ ןגעוװו תואובנ ןוא תושרד
 םינבר ליפ ךיוא .,ודוה םורי יבצ יתבש
 ןשיווצ ,ןביולג םיא ןיא ןביוהעגנָא ןבָאה
 -בנב םייח יבר ענרימס ןופ בר רעד ייז

 ןוא "הלודגה תסנכ, ןופ רבחמ ,יתשנ
 טָאה חישמ ןגעװ הרושב יד .ערעדנַא
 ןוא עטנעָאנ ןיא טײרּפשרַאפ לענש ךיז

 -שטייד ,ןלױּפ זיב ׁשֹזַא ,תוליהק עטייוו
 ןוא רישזלַא) עקירפא ,עילַאטיא ,דנַאל
 -רעדנַאנַאפ טָאה ימירּפ לאומש .(סינוט
 טרעװ באב העשת זַא ,ווירב טקישעג
 םוי ַא ןיא תינעת ַא ןופ טלדנַאװרַאפ
 ןרָאװעג ןריובעג זיא טלָאמעד לייוו ,בוט

 םינבר ליפ ךיוא .ודוה םורי יבצ יתבש
 -עג ךעלקריו לעפַאב םעד ןבָאה

 באב העשת ןיא טָאה ןעמ ןוא ,טגלָאפ
 "םוי ןיא יװ טנוװַאדעג ,רוביצב ןסעגעג
 'ה רמא הכ, הרטפה יד טנעיילעג ,בוט
 -עג ןעמ טָאה םוטעמוא .י"רבדמב ןח אצמ

 ךלמ םעד רַאפ 'י'העושת ןתונה,, טכַאמ
 ןענעז סע ביוא ןוא ,יבצ יתבש חישמה
 טוואורּפעג ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג
 טארדעג ייז ןעמ טָאה ,ןגעק ןטערטסױרַא
 .זתוכלמב םידרומ, סלַא ,טיױט טימ
 ןוא ה"כת רָאי עדנע ןיא ןעוועג זיא ױזַא
 םוטעמוא זיא החמש יד .ו"כת בױהנָא
 טָאה ךעלדנע -- .סיורג רעייז ןעוועג
 -עגנָא ןײלַא טָאה רעכלעוו ,יבצ יתבש
 סלַא ךיז ןיא ןביולג רעמ ץלַא ןביוה

 816 יבצ יתבש

 טָאה יניכיה םהרבא זַא טרפב ,חישמ
 ,טעמרַאּפ ףיא די בתכ ַא ןזיוועג םיא
 ןיא ,לייה ַא ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ
 זַא ,טנָאמרעד שוריפב טרעו סע ןכלעוו
 -אב ,הלואג יד ןעגנערב טעוװ יבצ יתבש
 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלש
 ןארט ןופ ןצעזּפָארַא םיא ןוא ןַאטלוס םוצ
 ןוא ,הלבק ןופ תומש ןופ ףליה רעד טימ
 טלעוו רעד רעביא הכולמ יד ןעמענרעביא
 סע ,לארשי-ץרא ןייק ןדיי עלַא ןריפ ןוא
 יװ ,טרעלקעגפיוא טשינ טציא זיב זיא
 ןוא םידימלת ענייז ןוא יבצ יתבש ױזַא
 ןביולג טנָאקעג טּפיױהרעביא ןבָאה םירבח
 -ַאב ןיא טמענ ןעמ ןעוו טרפב .,ךַאז ַאזַא
 ןעוװעג ןענעז ייז ןשיװצ זַא ,טכארט
 עגולק ץנַאג ,ןשטנעמ-טלעוו עשיטקארּפ
 יבצ יתבש זיא 1066 רַאורבעפ ןיא .ּפעק
 ןעמוקעגנָא םידימלת ענייז לייט ַא טימ
 ןַאטלוס רעד .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא
 ,טָאטש ןיא ןעועג טינ טלָאמעד זיא
 ןעמ זַא ,ןלױפַאב טָאה ריזיוו-סיורג רעד
 ןעמ .,ןריטסערַא חישמ ןשידיי םעד לָאז
 -נַא רעבָא ,טריטסערַא ךיילג םיא טָאה
 -עג ַא ןיא רדסכ ןטלַאה וצ םיא טָאטש
 -יקרעט יד ןבָאה ,שינעגנעפעג ןכעלנייוו
 םיא ןוא דחוש ןעמונעג עטמַאב עש
 סאדיבא גנוטסעפ רעד ןיא טצעזעגניײרַא
 -יבצ-יתבש יד ןוא ,ןלענַאדרַאד יד ייב
 ןעמָאנ ַא גנוטסעפ יד ןבָאה רעגנעהנָא
 יתבש טָאה ָאד ."ןוע לדגמ,/ ןבעגעג
 טָאה ןעמ ,טייהיירפ עסיוועג טַאהעג יבצ
 ןוא ,םידיסח ענייז טזָאלעגנײרַא םיא וצ
 טצעזעגרָאפ רעטייוו יבצ יתבש טָאה ָאד
 ,חישמ ןוא ךלמ רעשידיי סלַא עיסימ ןייז
 ןעועג בירקמ טרָאד רע טָאה חסּפ ברע
 "עג טרָאד ןופ טָאה רע .חסּפ ןברק םעד
 -ינַאמ טימ תוליהק יד וצ ווירב טקיש
 -וצּפָא ךיוא ןליופַאב טָאה רע .ןטסעפ
 .ומתב רשע העבש תינעת םעד ןפַאש
 -עמוא ןופ םיא וצ ןעמוקעג ןענעז סע
 ןבָאה עכלעוו ,סעיצאגעלעד עשידיי םוט
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 ערעטייוו יד ןיא .טקובעג םיא רַאפ ךיז

 ,ןעגנאלק טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה תוליהק

 םעד טצעזענּפָארַא טָאה יבצ יתבש זַא

 ןאטלוס רעד זַא ןוא ןָארט ןופ ןַאטלוס

 -רעד זיא סע .טנֹוה ַא אוו ךָאנ םיא טייג

 ןואג רעטלַא רעד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאג

 ,ז"ט ןופ רבחמ ,יולה דוד יבר ןליוּפ ןופ

 עיצַאגעלעד סלַא םיא וצ טקישעג טָאה

 יבצ יתבש ןוא ,םעדייא ןייז ןוא ןוז ןייז

 ךיוא .וירב ַא טרעפנעעגּפָא םיא טָאה

 ןענעז םאדרעטסמַא ןוא גרובמַאה ןופ

 ףיוא ,ווירב-טייקינעטרעטנוא ןעמוקעגנָא

 ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ןענעז סע עכלעוו

 ןימינב יבר) ןדיי עטנרעלעג ליפ וליפַא

 עטמירַאב יד .(ערעדנַא ןוא איפסומ

 ןופ לעקילג ןירעביירש'ןרָאומעמ עשידיי

 ,"תונורכז; עריא ןיא טביירש ןלעמַאה

 ןשיוצ) דנַאלשטיײיד ןיא ןדיי ךס ַא יװ

 -רַאפ ץלַא ןבָאה (רעווש ריא ךיוא ייז

 טעטשיטרָאּפ יד וצ ןרָאפעג ןוא טפיוק

 ןייק ןרָאפ וצ עטשרע יד ןייז וצ ידכ

 ךיוא ןעוועג ,תמא ,ןענעז סע .םילשורי
 -עג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכלעזַא

 ןופ ןחכ הימחנ לבוקמ רעד יו ,טביולג

 יתבש וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןליופ

 ךערּפשעג ַא םיא טימ טַאהעג ןוא יבצ
 רע טָאה םיא ןופ קידנעײגסױרַא ןוא

 רעשלַאפ ַא זיא רע זַא ,טרעלקרעד
 יתבש טרסמרַאפ טָאה רע ןוא ,חישמ
 ךיוא .גנוריגער רעשיקרעט רעד רַאפ יבצ
 ןגעק ןענעז םינבר עשינעילַאטיא לייט

 לָאצ רעייז רעבָא .,ןטערטעגסױרַא םיא-

 -יורג יד ןוא ,עניילק ַא רעייז ןעוועג זיא
 "םינימאמ , ןרָאװעג ןענעז טייהרעמ עס

 -יבצ-יתבש יד ןפורעג ךיז ןבָאה ױזַא)
 -רָאפ זיא טלָאמעד רעבָא --- .(רעגנעהנָא
 רעד .ךורברעביא רעסיורג רעד ןעמוקעג
 -נָאק ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא ןַאטלוס

 -נערב וצ ןליױפַאב טָאה ןוא לָאּפָאטיטנַאטס
 -ּפעס ןט16 םעד) יבצ יתבש ךיז רַאפ ןעג
 ןבעגעג םיא טָאה ןוא (1606 .רעבמעט

 יבצ יתבש

 ,האמוט רעד ןופ (תושודק
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 ןוא ףָארטש-טיוט רעדָא ,לַאװסיױא םעד

 ,רעגנעהנָא ענייז רַאפ ןּפָארטש ךיוא

 -אדעמכַאמ ַא ןרעו ןוא ןדמש ךיז רעדָא

 ןעוועג טלָאמעד זיא ןַאטלוס םייב .רענ

 רענעזעוועג ַא ,ידַאַאז טאיַאמ רָאטקָאד ַא
 טָאה רעכלעוו ,רענַאדעמכַאמ ַא טציא ,דיי

 םעד ןעמענוצנָא טדערעגוצ יבצ יתבש
 יבצ יתבש .ךיז ןדמש וצ גַאלשרָאפ

 עשינאדעמכַאמ סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה
 ןוא עדנזעװנַא יד ןופ םענייא ןופ לטיה

 -עמכַאמ יד ןעמונעגנָא ןוא ןָאטעגנָא ךיז

 ךיז קידנבעג ןעמָאנ ַא ,עיגילער עשינאד

 -נוא רעטעּפש ךיז טגעלפ רע) דעמכַאמ
 סע טָאה רע ןוא ,טימַאמ ןביירשרעט

 יד טכַאמ סָאװ רעד ,?תמאמ,, טשטייטעג

 (תמא רַאפ טָאג ןקיצנייא ןופ עיגילער
 לטיט םעד ןבעגעג םיא טָאה ןַאטלוס רעד

 סנייז רַאפ טכַאמעג םיא ןוא !!ידניפע.

 סיבצ יתבש ןגעוו העידי יד ,ןטמַאַאב ַא
 טדמשעג ךיוא ךיז טָאה םיא טימ) דמש

 ַא ןפורעגסיורא טָאה (הרש בייוו ןייז

 ליפ .תוליהק עשידיי עלַא ןיא םרוטש

 זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ ןבָאה םינימאמ
 יד ןופ לייט .העידי יד תמא זיא סע

 זיא סע זַא קידנלעטשטסעפ ,םינימַאמ

 -:עמענָא ,טדמשעג ךיוא ךיז ןבָאה ,תמא
 ןטסײמַא :הנומא עשינאדעמכַאמ יד קיד

 -אס ןיא רעגנעהנָא יד ןָאטעג סע ןבָאה

 -עגסיוא סע ןבָאה ערעדנַא .יקינאל
 טינ סָאד טָאה יבצ יתבש זַא ,טשטייט

 טלעטשראפ ךיז טָאה דש ַא רָאנ ,ןָאטעג

 רָאג .ןָאטעג סָאד ןוא טלַאטשעג ןייז ןיא

 ןתנ יוװ ,ןגָאלָאעדיא עסיורג יד ,ערעדנַא
 "נָא ןוא וזודראק לאכימ םהרבא ,יתזעה
 רהוז ןיא םיזמר ןענופעגסיוא ןבָאה ,ערעד

 זיא סע זַא ,םירפס-הלבק ערעדנַא ןוא
 -סױרַא ,דוס רעסיורג ַא םעד ןיא ןַארַאפ

 תוצוצינ) ןעקנופ עקיליה יד ןעמענוצ

 -ערג רעד
 -עגּפָא ךיז טָאה רעבָא ןדיי לייט רעטס

 עכלעוו ,הנומא-יבצ-יתבש רעד ןופ טרעק
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 רָאנ טשינ טעילטעג רעטעּפש רעבָא טָאה

 ,ךעגנעהנָא עטדמשעג ענעפָא יד ןןשיווצ

 ""ףמנעד, יד ןפַאשעג ןבָאה עכלעו
 -כַאמ ץוח יּפלכ ןעוועג ןענעז ןוא עטקעס

 ןופ ןטלַאהעג ךיז ןשיוצ ןוא רענאדעמ
 ןדיי ליפ ןשיווצ ךיוא רָאנ ,יבצ יתבש

 יו םעדכָאנ ךיוא .םילבוקמ .,םינבר

 רעבמעטּפעס ןט80) ןברָאטשעג זיא יתבש
 ,אעניצלוד ןיא (ו'לת רוּפכ םוי ,8

 (רבק ןייז זיא טרָאד) עינַאבלַא ןיא
 זַא ,ןטלַאהעג םייהעג ןיא ןדיי ליפ ןבָאה

 חישמ זיא רע זַא ןוא רעטייו טבעל רע
 -בשה תרשע יד וצ קעװַא זיא רע זַא ןוא

 ןופ שייז רענעי ףיוא השמ ינב ןוא םיט

 -קירוצ טעװ רע זַא ןוא ןויטבמס ךייט

 -יתבש יד --- .הלואג יד ןעגנערב ןעמוק

 רעטעּפש ןעמונעגנָא טָאה הנומא-יבצ
 רעדנוזַאב ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד רעמ

 -רַאפ ,ענעגרָאברַאפ עמייהעג ַא ,עיגילער
 יװ ,עדנעגעל ןוא םזיציטסימ טימ טשימ

 טייז ןיא ןופ .גנוגעװַאב-חישמ ַא ןופ
 -כַאמ ענעפָא יד ,סעמנעד יד ןעוועג ןענעז

 -יבצ-יתבש ענעטלַאהַאב ןוא רענאדעמ

 "עז טייז רערעדנַא רעד ןופ .רעגנעהנָא

 עכלעוו .םילבוקמ עשידיי ןעוועג ןענ
 ןופ עדנעגעל יד טבעוועג רעטייוו ןבָאה

 תועימק עמייהעג ןבירשעג ,יבצ יתבש

 ןגעוו םיזמר טימ םיבתכ ,ןעמָאנ ןייז טימ

 ןענעז לָאמליײט ןוא ,עיסימ-חישמ ןייז

 סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ןעמוקעגפיוא
 .'חישמ יד סלַא טרעלקרעד ךךיז ןבָאה
 רעד .יבצ יתבש ןופ רעטערטרַאפ
 ןעוועג זיא ייז ןשיוצ רעטסקידמרוטש
 יד ןיא ,("קנארפ, עז) קנַארּפ בקעי

 "כרוד ןענעז תוליהק עשידיי יד ןופ ןזיירק
 .תוקולחמ עפרַאש ןכָארבעגסױא םעד

 -געהנָא-יבצייתבש עמייהעג יד טָאה ןעמ
 ןעמ טָאה לָאמלייט .טפדורעג ףרַאש רעג
 -עגנָא ןגעק ךיוא דשח םעד טקעוװרעד
 ןענעז ייז זַא ,םינבר ןוא םינואג ענעעז

 ךיוא ערעדנַא ןשיוװצ ,םינימאמ עמייהעג

 יבצ יתבש

 ןופ ןבַאגסיוא
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 -עבייא, עז) ץישעבייא ןתנוי יבר ןגעק

 -חמ יד ןעוועג זיא קרַאטש רָאג .('"ץיש

 ןוא ('ןויח) ןויח הימחנ ןשיוװצ הקול

 זַא יא תמא רעד .יזנכשא יבצ יבר

 "וקמ לייט ןופ םירפס ןוא םיבתכ יד ןיא

 ןרָאװעג ןעניפעג ךעלקריוו ןענעז םילב

 זַא ,טזייוו סָאװ ,יבצ יתבש ףיוא םיזמר

 -עג ןעװעג ןענעז םירבחמ עקיזָאד יד

 זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ .םינימאמ עמייה

 -עג זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב-יבצ-יתבש יד
 "שטייד-םורד ןיא ךיוא טײרּפשרַאפ ןעוו
 ליפ טָאה ,(גארפ) ןעמעב ןיא ןוא דנַאל

 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ טקריוװעגטימ

 ןזיירק עשידיי ןיא .םרָאפער ןוא הלכשה

 -יבצ-יתבש רעד ןופ רוּפש רעדעי זיא

 םעד ךרעל ןרָאװעג ןדניוושרַאפ הנומא

 רעבָא .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ בױהנָא
 -געד, רעד ןיא ןבילבעג ןענעז ןרוּפש
 ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןוא עטקעס-"סעמ
 -ארעטיל יד -- .ןטסיקנארפ יד ןשיווצ

 זיא גנוגעווַאב-יבצ-יתבש רעד ןגעוו רוט
 רעשידיי ןייז ןיא ץערג .עסיורג רעייז ַא

 -עזרעביא רעשיאערבעה ןיא) עטכישעג

 קלח ר"פש ןופ !ילארשי ימי ירבד,, גנוצ
 .ַא טגנערב (ןטָאנ יד ןיא ףוס םוצ 'ח

 רעבָא זיא עכלעוו ,עיפארגָאילביב עכייר

 -עטיירב עטשרע יד ,םָאקלופ טינ ךיוא

 תיציצ רוציק; רעד ןענעז ןלַאװק ער

 ןוא סטרוּפשש בקעי יבר ןופ י'יבצ לבונ

 "מע בקעי יבר ןופ "תואנקה תרות,, רעד
 -חסונ ענעדישרַאפ טגנערב רעכלעוו ,ןיד
 ייז ןשיווצ .,גנוגעװַאב רעד ןגעוו תוא
 חלושמ ןוא לבוקמ םעד ןימאמ םנופ ךיוא

 "עז ענרעדָאמ יד ןופ ;יקנוק םהרבא יבר
 -מה תודלות, סאנהכ דוד קיטכיוו ןענ
 "געט רעייז שטָאכ) "םיאתבשהו םילבוק
 -יירפ ןופ "יבצ יתבש ינינע,, ,(זעיצנעד
 יד ךיוא יו ,(די יבתכ ןופ גנולמַאז) ןַאמ
 יד ןיא םולש .ג ןופ ןטעברַא ענעדישרַאפ

 .ערעדנַא ןוא ?ץיברת.

 טלמַאזעגפיונוצ טינכָאנ זיא טציא זיב
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 עטקורדעג וליפַא עצנַאג סָאד ןרָאװעג

 ןפרָאװעגרעדנַאנרַאפ זיא סָאװ ,לאירעטַאמ

 עכעלטפַאשנסיו ענעדישרַאפ רעביא

 ,"טפירש-סטַאנָאמ ,רעיולסערב) ןלַאנרושז

 "ושר .,"יווער,, ,?ילרעטרַאװק שיאושזד,,

 ךיױא עז -- .(ערעדנַא ןוא 'ו ךרכ תומ

 -געזרעּפ ענלצנייא יד ןופ רעטרעווכוז יד

 תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ןטייקכעל

 ןתנ; ,'ןויח, יוװ ,גנוגעוַאב רעד וצ
 ןגעוו -- .ערעדנַא ןוא "קנארפ,, ,"יתזעה

 "עג ןבירשעג ךיוא ןענעז גנוגעווַאב רעד
 -ושז ןופ סעמארד .,ןעגנולייצרעד ןרָאװ

 -עה ןיא ,ליװגנַאז ,ןַאמרעסַאוװ ,יקסוואל

 ,יקצירטסיב ןופ ךיוא שיאערב

 ןיא טָאג ןופ ןעמענ יד ןופ רענייא יֵדְׁש
 -עג טרעװ 'ו תומש שמוח ןיא ;ך"נת
 ךיז טָאג טָאה ידש ןעמָאנ ןטימ זַא טגָאז

 סע .בקעי ןוא קחצי ,םהרבא וצ ןזיוװַאב

 -ַָאד ןופ גנוטיידַאב יד רָאלק טשינ זיא

 טשטיט שרדמ רעד .טרָאװ ןקיז
 ןפַאשַאב םייב זַא ,"יד ומלועל רמאש.;

 רעד וצ טגָאזעעג טָאג טָאה טלעװ יד
 י"גונעג,, :טלעוװ

 ןושל ןיא ,דש טרָאװ סָאד םידׁׂש ,דש
 רַאפ גנונעכייצַאב סלַא ?םידש , םיבר
 םירבד, ך"נת ןיא ןַארַאפ זיא רעטעגּפָא
 םילהת ,"הולא אל םידשל וחבזי, ב"ל

 םהיתונב תאו םהינב תֹא וחבזיו, ו"ק

 ןיטג ארמג) םישרפמ לייט ,("םידשל
 קורדסיוא רעד ךיוא זַא ,ןעקנעד (ח"ס

 ןעניימ לָאז "תודשו הדש., 'ב תלהק ןיא
 ,רָאלק טינ זיא טרָאװ סָאד םגה ,"םידש;,

 ערעטעּפש ןוא שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 רעשידי רעד ןיא ךיוא יו םירפס

 -ַאב םידש טימ טרעוו ךַארּפש-סקלָאפ
 עקיטסייג ,"תוחור ענייר-טשינ, טנכייצ
 יד ןעגנערב ןדָאש ןליװ סָאװ ,סנזעוו

 רעד ןיא טָאהעג ןבָאה ייז ,ןשטנעמ
 -אלמ ,ןיקיזמ ףעמענ ענעדישרַאפ ארמג
 "ישו אדיש ,ןיחור ,תוער תוחור ,הלבח יכ

 822 ןטדש--ידש

 ארמג יד ,(ך"נת ןיא ךיוא) םיריעש ,ןיד

 ןענעז םידש יד זַא ,טגָאז ז"ט הגיגח ןיא

 יײז ,ךעלמענ ,םיכאלמ יװ ןכַאז 2 ןיא

 טלעװ קע ןייא ןופ ןעילפ ,לגילפ ןבָאה

 סָאװ ןרעה ןוא טלעו קע ןטייווצ םוצ

 ןיא ןוא -- ,טפנוקוצ רעד ןיא ןייז טעוו
 ןסע ייז ,ןשטנעמ יו ייז ןענעז ןכאז יירד

 ןשטנעמ יו ןריובעג ןרעוו ,ןעקנירט ןוא

 "מג רעד ןיא .ןשטנעמ יװ ןברַאטש ןוא

 ןגעװ רעטרעװ ליפ ןַארַאפ ןענעז אר

 םימכח עשידיי עקידרעטרעּפש יד .םידש

 טלייטעצ ןעוועג ןענעז רעטלַאלטימ ןופ

 ם"במר רעד .םידש ןיא ןביולג םעד ןיא
 טינ םידש ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא טָאה

 "עג ָאי ןבָאה םימכח ערעדנַא .טביולגעג

 זיא ןעגנוביולג-סקלָאפ יד ןיא .טביולג

 -עגניא רעײז םידש ןיא הנומא יד

 ערעטלע יד טניז ןיוש ןוא ,טלצרָאװ
 ,םידש ןגעו ןביולג רעד ןַארַאפ זיא ןטייצ

 ןשטנעמ טימ טַאהעג הנותח ןבָאה סָאװ

 ןופ לייט) רעדניק ייז טימ טַאהעג ןוא

 ןיא ןַארַאפ ןענעז םירוּפס עקיזָאד יד
 ןיא ןליפא לייט ןוא "רשיה בק, רפס

 -ואג יד ןופ טייצ רעד ןופ םירוּפס עטלַא

 םידש יד ןופ גיגעק םעד ןגעוו -- .(םינ

 -רעבא,, ךיוא עז ;!ידמשא,, טרָאװכוז עז

 ."חור,,- ,"ןביולג

 ייב .,רעלטימרַאפ-טַארײה רעד ןכדׁש
 םיכודיש זַא ,טריפעגנייא ןעוועג זיא ןדיי

 ףליה רעד טימ ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז

 -רעד ןעמוקַאב ןגעלפ עכלעוו ,םינכדש ןופ

 סָאד ןדנ ןופ טנעצָארּפ ןסיוועג ַא רַאפ
 ןױש זיא "ןיכדשמ,, ,"יכודש.; טרָאװ
 אתפסות) ארמג ןוא אתפסות ןיא ןַארַאפ

 טרָאװ סָאד ,(ב"י ןישודק ,ז"יי תבש
 ןופ םירפס יד ןיא רימ ןפערט ןכדש
 "עג ןרעוו סע עכלעוו ןיא ,רעטלַאלטימ
 טלעג תונכדש ןגעוו םיגהנמ יד טכארב

 "דרמ ,, ,אניוו קחצי יבר ןופ "עורז רוא;,,)
 ןיא ,(ערעדנַא ןוא אמק אבב ףוּס ?יכ
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 -רעטַאעט ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעד

 -בדש ןופ רעדליב טכַארבעג ןרעוו ןסעיּפ
 סקיד ,"עובצ טיע, סוּפַאמ ןיא) םינ

 םחנמ; סמכילע םולש ,"ןכדש רעד,

 "ידי עטכייל ענעדישרַאפ ןוא "לדנעמ

 (סעידעמָאק עש

 טוָאלעג זדנוא טָאה סָאוװ וניחהש
 ןעמ סָאװ .הכרב יד ןיא סָאד ,(ןבעל

 םייב ,בוט-םוי ַא ןופ ןעמוקנָא םייב טכַאמ

 טסע ןעמ ןעוו ,הוצמ ענעטלעז ַא ןָאט

 -עג עדנעיירפרעד המודכו ,טכורפ עיינ ַא
 יד ,טפָא טינ ךיז ןפערט סָאװ ,ןשינעעש
 ןיא טכַארבעג ןרעװ וניחהש ןופ םיניד

 ,"האורה,, קרּפ ןטצעל תוכרב הנשמ רעד

 תוכלה הרות הנשמ ם"במר ןיא ךיוא יו

 םייח חרוא ךוורע ןכלוש ןוא יי קרּפ תוכרג
 -ישרַאפ טַאהעג טָאה הכרב יד .(ה"כר

 זיא חסונ רעקיטנייה רעד .תואחסונ ענעד

 םלועה ךלמ 'וניהלא 'ה התא ךורב;

 "הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש

 היהנ לוכהש, ,ןגָאז וצ הכרב יד לוכהׂש
 ןייז ךרוד ןעשעג זיא ץלַא סָאװ) "ורבדב

 ןעקנירט םייב טכַאמ ןעמ סָאװ ,(טרָאװ
 ץוחַא ןעקנארטעג ערעדנַא ןוא רעסַאװ

 לטרעוו:סקלָאפ ןשידי םעד ןיא  ,ןייוו

 ךיוא "לוכהש ַא ןכַאמ,, טרָאװ ןטימ טרעוו

 ןפנארב ןעקנירט טנכיײצַאב

 יד ןופ תובת ישאר יד ת"ת םיבבוש
 שמוח ןופ תורדס-רעטניוו יד ןופ ןעמענ
 -ּפשמ ,ורתי ,חלשב ,אב ,אראו ,תומש;,

 ןדי עמורפ רָאג ,"הוצת ,המורת .,םיט
 קיטנָאמ ןטסַאפ וצ ןייז גהונ ךיז ןגעלפ

 ;תורדס עקיזָאד יד ןופ קיטשרענָאד ןוא
 -רוביע ןַא ןיא רָאנ ןטסַאפ ןגעלפ לייט
 -בוש, רָאנ ןטסַאפ ןגעלפ ערעדנַא ;רָאי

 היעשי יבר .'ת"ת, טינ ןוא ?םיב

 רפס ,בתכבש הרות) ה"לש ןיא ץיוורוה
 רַאפ םימעט ענעדישרַאפ טגנערב (תומש
 ישאר יד ןיא זַא יו ,םיתינעת עקיזָאד יד

 824 טייווש--וניחהש

 "ושת ןופ קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא תובת
 ,םימעט ערעדנַא ךיוא ןוא ,הליפת ןוא הב

 "יזָאד יד וצ תוחילס סרעדנוזַאב ןַארַאט

 | ,םיתינעת עק

 ."שרדמה תיב. עז לו

 ןטימ טרעװו שידיי ןיא ןריפ לֹוׁש
 ,תבש רעד ןפורעגנָא !ןריפ-לוש,, טרָאװ

 -כָאט ַא ןריובעג טָאה סָאװ רענייא ןעוו

 -םיוא םייב דניק םעד ןעמָאנ ַא טיג ,רעט

 ןעמ ןוא הרות-רפס רעד וצ ןרעוו ןפורעג
 ,טסעג יד רַאפ שודיק ַא תבש םעד טכַאמ

 ןריפ סָאד ןריפ-לוש ןָא ךיוא טפור ןעמ
 יד ןופ תבש םעד ןיירַא לוש ןיא הלכ יד

 ,תוכרב עבש

 ןריובעג) ץרַאװש .י .י 4 -- ץראוװש
 ,עקירעמַא ןיא טציא (דנַאלסור ןיא

 -יא ןוא רעצעזרעביא ;שידיי ןיא רעטכיד
 יד ןופ דיל ןשיאערבעה ןופ רעטכידרעב

 ,לוריבג ןבא המלש יבר) דרפס יררושמ

 ,(יולה הדוהי יבר ,ארזע ןבא השמ יבר
 ףסוי -- ."ןָאקיסקעל , סנזייר ןיא םיטרּפ

 ,(םילשורי ןיא 1865 --- ןרעייב ןיא 1804
 ,לארשי-ץרא ןופ רעשרָאפ רעטמירַאב

 ,םיקלח 4 ןיא ?ףסוהי ירבד, ןופ רבחמ

 רעד זיא עטסמירַאב סָאד עכלעו ןופ

 -ָאעג-לארשייץרא ןגעוו י"ץראה תואובת;,

 -גנע ןוא שטייד ןיא טצעזרעביא) עיפארג
 ,(שיל

 ןַארַאפ ןענעז ך"נת ןיא ןיוש ןנייווש
 ליוא םג,/ ;ןגייוש ןגעוו רעטרעוו-ביול
 טגייווש רַאנ א ןעוו ,"בשחי םכח שירחמ

 ילשמ) ןגולק ַא רַאפ טנכערַאפ רע טרעוו
 -ַאפ ןגייוש טרעװ דומלת ןיא ,(ז'יי

 יבר ןוא הדימ עטיג רעייז ַא סלַא טנכער

 "הקיתש המכחל גייס,, ,טגָאז אביקע

 ןטיצ ערעטעּפש יד ןיא .('ג .תובא)
 עכלעוו ןדיי עמורפ רָאג ןעוועג ןענעז

 סעדעי הריבע ןַא סלַא טכארטַאב ןבָאה
 עשידיסח יד ןיא ןוא ,טרָאװ עקירעביא
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 ,"םיבשוי, ןייז ןגעלפ םייבר ןופ ןפיוה

 עכלעוו ,ןיבר םייב סרעציז עקידנעטש
 -ייוװש ,םיקתוש , יד ןפורעג טָאה ןעמ

 -ונעג טּפיוהרעביא ןבָאה ייז לייוו ,סרעג
 ,טרָאװ ןייק ןדער וצ טינ ךיז ףיוא ןעמ

 -עפ ,עּפָארײא-לטימ ןיא דנַאל ץ'ייווש
 ףיוא ;ןצניוװָארּפ עכעלטע ןופ עיצארעד

 -ַאפ ןענעז רעניואוונייא ןָאילימ 4 רעביא

 ןיא ןטסײמַא ,ןדיי טנזיוט 28 ךרעל ןאר

 בושי רעשידיי רעד ;ןרעב ,לזַאב ,ךיריצ
 -לַא ןיא :רעטלַאלטימ ןעירפ ןופ טמַאטש
 -ביילג ץייווש רעד ןיא ןדיי ןבָאה ןיימעג

 הטיחש עשידיי יד רָאנ ,גנוקיטכערַאב

 ןגעלפ ץייוש רעד ןיא ;ןטָאברַאפ זיא

 רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא) ןרידוטש ןעמוק
 -סור ןופ ןטנעדוטס (1914 המחלמ-טלעוו

 רַאפ זיא םוידוטש ערעכעה ואוו ,דנַאל
 ןיא ;:טצענערגַאב ןעוועג טנגוי עשידיי
 ןעמוקעגרָאפ זיא ,לזאב ןיא ,ץייווש רעד

 ,סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטשרע רעד

 עשיטסינויצ ערעדנַא ךיוא רעטעּפש ןוא
 ,ןסערגנָאק

 ,ץּפָארײא-ופצ ןיא דנַאל ןדעווש
 -.טּפיוה .לזניא בלַאה ןשיווַאנידנַאקס
 ןאילימ 6 ךרעל ;םלָאהקָאטש טָאטש

 טנזיוט 10 ךרעל ייז ןשיווצ ,רעניואוונייא

 רעד .,םלָאהקָאטש ןיא סנטסיימ ,ןדיי
 ןט18 ןופ ,גנוי ךרעל זיא בושי רעשידיי

 ,טרעדנוהרָאי

 זיא עיגילער רעשידיי רעד ןיא רחוש
 ןייד ַא רַאפ גנערטש רעייז טָאברַאפ רעד
 ג"'כ תומש שמוח) דחוש ןעמענ וצ
 -פס ענעדישרַאפ ןיא ;''חקת אל דחשו;

 טכַארטַאב דחוש טרעװ ך"נת ןופ םיר
 טנכערברַאפ עטסערג יד ןופ רענייא סלַא
 -יטכערעג קידנרעדָאפ ,םיאיבנ יד ןוא
 דחוש ןגעק סױרַא ףרַאש ןטערט ,טייק
 .(רעטרע ערעדנַא ןוא 'א היעשי ,ג הכימ)
 עג טרעװ ה"ק תובותכ ארמג רעד ןיא
 רָאנ טינ ןעמ טניימ דחוש זַא ,טגָאז

 826 ךורע ןחלוש--ץייווש

 עטסדנימ עדעי וליפַא רָאנ ןבעג-טלעג

 ,טמוקַאב ןייד רעד סָאװ הבוט

 ."הטיחש , צז טהחוש

 ,(שיט רעטיירגעגנָא ךורָע ןחלוש
 ןוא תוכלה ןופ גנולמַאז ,רפס ןופ ןעמָאנ
 -ירָאטױא רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,םיניד

 טיול ןוא ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןיא טעט

 עלַא םינבר יד ןענעקסּפ רפס ןקיזָאד םעד

 רפס ןופ רבחמ רעד .תולאש עזעיגילער
 טרָאװכוז עז) ורַאק ףסוי יבר ןעוועג זיא

 טיײטשַאב רפס סָאד .,('ףסוי ,ורָאק,
 -ַאב ,'םייח החרוא, (1 :םיקלח 4 ןופ

 -ַאד ןופ תוכלה ןוא םיניד עלַא טלדנַאה

 ,תבש .,תוכרב ,ןיליפת ,תיציצ ,ןענעוו

 ,"העד הרוי, (2 ;םיתינעת ,םיבוט םימי

 ,תופרט ,הטיחש ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב

 תולבא ,הדינ ,בלחב רשב ,שיילפ ןצלָאז

 ןבא, (8 :תוכלה ערעדנַא ייר א ןוא

 ןישודיק ןופ תוכלה ןוא םיניד ,"רזעה

 ןגָארפ עשידירוי ערעדנַא ןוא ,ןיטג
 ,"טּפשמ ןשוח,; (4 ןיורפ ןוא ןַאמ ןשיווצ

 ,תודע ,תועיבת-טלעג ןופ תוכלה ןוא םיניד

 ןענעז ךורע ןחלוש םוצ .המודכו םינייד

 -נה,, ,"ןעגנוקרעמַאב ,, ןרָאװעג ןבעגעגוצ

 א"מר ,סילרעסיא השמ יבר ןופ "תוה
 טָאה רעכלעוו ,("השמ ,סילרעסיא, עז)

 יד ןיא םיגהנמ יד ףיוא ןזיוװעגנָא ייז ןיא

 רעדנעל עשיאעּפָאריײא-לטימ ןוא -חרזמ

 ןחלוש, םעד ףיוא .(ןילוּפו זנכשא)

 -ןריּפ ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז "ךורע
 ןענעז עטסקיטכיו יד עכלעוו ןופ ,םיש

 דוד יבר ןופ (ז"ט) ,יבהז ירוט, רעד

 יתבש יבר ןופ ,(ך"ש) ןהכ יתפש , ,יולה
 (םייח חרוא ףיוא) "םהרבא ןגמ,, ,ןהכ
 ירּפ, ,רעניבמָאג אבא םהרכא יבר ןופ
 -נַא ןוא םימואת ףסוי יבר ןופ י'םידגמ
 "עז "ךורע ןחלש, ןופ .םישוריּפ ערעד

 -לעוו ןופ ,םירוציק ןרָאװעג טכַאמעג ןענ
 "םדא ייח, ןענעז ןטסרעלוּפָאּפמַא עכ
 (העד הרוי) ייםדא תמכח,, ,(םייח חרוא)
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 ךורע ןחלוש רעד ."ךורע ןחלוש רוציק,

 ןרָאװעג טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא

 ןיא איריב רפכ ןיא לארשי-ץרא ןיא

 ןוא (וזיטש) 1855 רָאי ןיא ,ןוילע לילג

 ליפ ןרָאװעג טקורדעג רע זיא רעכַאנ
 ץיווָאנרעשט םייח רָאסעּפָארּפ -- .לָאמ

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה (ריעצ בר)
 -ּפָא ליפ "םיקסופה תודלות,, רפס ןייז

 ןופ גנואייטשטנַא רעד ןגעוו ןעגנולדנַאה

 -וקל,, ,יקצעדָארָאה ךיוא עז :ךורע ןחלש
 "תונברה תור

 ןידלעה רעד ןופ ןעמָאנ רעד תימלוש
 יד טגניז עכלעוו ,םירישה ריש רפס ןיא

 ןרעוו סע ןעמעוו וצ ןוא המלש וצ םיריש
 -לושה יבוש .,יבוש,) םיריש ןעגנוזעג

 טָאה תימלוש ןעמָאנ רעד -- .(ז ,?ימ

 ענרעדָאמ ןופ סנידלעה רַאפ טנידעג

 -עּפָא סנדאפדלָאג) סעמארד ןוא סעמעָאּפ
 .(ערעדנַא ןוא "תימלוש. עטער

 1899 -- 1819) ןמלק ,ןַאמלוש
 -כשה ןוא רעלעטשטפירש רעשיאערבעה
 -רעביא :ענליו ןיא רעטיירּפשראפ-הל

 -אלפ ןופ קרעװ שיאערבעה ןיא טצעז |
 עטכישעג טלעו ַא טעברַאַאב ,סויוו

 ירתסמ,,) ןענַאמָאר ,("םלוע ימי ירבד,,)
 "-שי-ץרא ךיוא יװ ,(ערעדנַא ןוא "יזירַאּפ

 "םדק תוכילה,) ןעגנוביירשַאב-לאר

 ערעדנַא ןוא ('שדוקה ץרא ילינש;,,

 .קרעוו

 יד ןופ ןעמענ יד ןופ תובת ישאר ם"וש
 ,רעיײּפש, דנַאלשטײד ןיא טעטש  יירד
 ןיא ןענעז עכלעוו ,ייץניַאמ ןוא סמרָאװ

 רעטנעצ רעד ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט3
 -עז סָאװ תונקת יד ןוא ןבעל ןשידיי וופ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא טעטש יד ןיא ןענ
 ."םייוש תונקת,, ןסייה

 תוכלמ ןופ טָאטשטּפױה יד ןורמוש
 תיב ןטשרע ןופ טייצ רעד ןיא לארשי
 -למ) ירמע ךלמ ךרוד טיובעג ,שדקמה

 םינורמוש--תימלוש

 יז ,טשינ
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 תיב ןופ טייצ רעד ןיא ;(ז"ט 'א םיכ

 רעטנעצ רעד ןעוועג טָאטש יד זיא ינש

 .?םינורמוש, עז) ''םינורמוש,, יד ןופ

 -עגרעביא טָאטש יד טָאה ךלמה סודרוה

 "עס, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא ןוא טיוב

 "-שמ רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו) ?עטסָאב

 תוסדרפב שידקמה דהא, ,ןיכרע הנ

 זייוכעלסיב יז זיא רעכַאנ ,("יטסבס
 רָאנ ןַארַאפ ןענעז טנייה .ןרָאװעג בורח

 ןיא עטסַאבעס ףרָאד םעד ןבעל תוברוח

 טָאה ןעמ ,םכש ןופ טייוו טינ לארשי-ץרא
 ןעגנובָארגסױא טכַאמעג סנטצעל טרָאד

 "ידי עטלַא יד ןופ ןרוּפש ןענופעג ןוא

 -פיוא עשיאערבעה ,ןצַאלַאּפ-םיכלמ עש
 -לַא ערעדנַא ןוא סנברַאש ףיוא ןטפירש
 ,ןטייקכעלמיטרעט

 "יילק ַא ןופ טציא ןעמָאנ םינורמוש
 ןיא טניואוו סָאװ ,עּפירג רעזעיגילער רענ

 טָאטש רעד ןיא עלַא טעמכ ,לארשייץרא
 ןופ 180 ךרעל זיא תושפנ לָאצ יד .םכש
 -ָאד יד ;(4600 ייב םכש ןיא ןענעז ייז

 םעד רָאנ קילייה סלַא טלַאה עטקעס עקיז

 רעייז ןיא) עשוהי רפס םעד ןוא שמוח

 -נַא עלַא יד ןגעקַאד ;(חסונ םענעגייא
 יז ןענעקרענַא ך"נת ןופ םירפס ערעד

 שמוח ןופ תווצמ יד ןטיה

 טינ עסיוועג טימ רָאנ ,ןדיי יו טקנוּפ
 -ייה יד סלַא ;ןעגנורעדנע עסיורג רעייז

 רָאנ ,םילשורי טינ ייז ןטלַאה טָאטש עקיל

 -ירג גרַאב םעד סרעדנוזַאב ןוא ,םכש
 ןביירש ייז יו רעדָא) םיזירג-רה ,םיז

 -לעוו ,("םיזרגרה,, ןעמַאזוצ טרָאוװ סָאד
 זיב ןענעז ייז ,םכש ןיא ךיז ןעניפעג רעכ
 ןברק םעד חסּפ ברע ןדעי בירקמ טנייה
 "וק ייז ןיהואוו םיזרג גראב ןפיוא חסּפ
 "ייז טימ ןוא סעילימַאפ ערעייז טימ ןעמ
 -סוחי ַא טָאה רעכלעוו ,לודג ןהכ רע
 ןהכה ןרהא ןופ טמַאטש רע זַא ,הליגמ

 "צעל רעבָא שיבַארַא זיא ךַארּפש רעייז

 ןוא ןדיי טימ סיוא ךיז .ייז ןשימ סנט
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 -יז .שיאערבעה ןדער וצ ךיז ןענרעל

 ןיא ןבירשעג זיא הרות רפס עטלַא ערע

 רעזדנא טימ טינ רעבָא שיאערבעה

 ןשיאערבעה ןטלַא םעד טימ רָאנ טפירש

 ןענעז שמוח ןופ חסונ ןיא ןוא ,תיב-ףלַא

 -לעוו ,ןעגנורעדנע עניילק ייז ייב ןַארַאפ
 רעד זַא ,ןזייוו וצ רקיע רעד ןענעז עכ
 ,גרַאב רעקיליײה רעד זיא םיזירג גרַאב

 -תיב סָאד ןייטש ףוַאד סע ןכלעוו ףיוא

 ערעדנַא לייט ךיוא ןבָאה ייז .שדקמה

 -רַאפ עשיגָאלָאנָארכ ןטסיײמַא ,םירפס
 יד .עטכישעג רעייז ןופ ןעגנונעכייצ

 עתמא יד סלַא ךיז ןטכַארטַאב םינורמוש
 יד זַא ןטלַאה ייז ןוא ,שמוח ןופ ןדיי

 םעד "טשלעפעג, ןבָאה ןדיי ערעדנַא
 סָאד סלַא םילשורי קידנכַאמ ןוא שמוח

 ערעדנַא יד ןענעז שדקמה תיב ןופ טרָא
 ןביולג ייז .ךערברַאפ ַא ןעגנַאגַאב ןדיי

 ,"בהשה,, חישמ ןעמוק טעװ סע זַא ,ךיוא
 ,ןעזרעד רעקלעפ עלא ןלעװ טלָאמעד ןוא

 "ביר יד זיא הנומא עשינורמוש יד זַא

 -ַאטש םינורמוש יד ןענַאװ ןופ --- .עקיט

 רפס ןיא .רָאלק טשינ זיא ּפָא ןעמ

 -כָאנ זַא ,טלייצרעד טרעװ זייי 'ב םיכלמ

 ןבירטרַאפ טָאה רושא ךלמ רעד יו םעד

 רעייז ףיוא רע טָאה םיטבשה תרשע יד
 עדמערפ טצעזַאב לארשי-ץרא ןיא טרָא

 ,תוכ ןופ קלָאפ ַא ייז ןשיווצ ,רעקלעפ
 ארומ בילוצ ןבָאה עכלעוו ,רענידנצעג
 -ילער עשידיי עסיוועג ךיוא ןעמונעגנָא
 -מוש יד ןייז ןלָאז סָאד .םיגהנמ עזעיג

 ןיא ןסייהעג רעבירעד ןבָאה ייז ,םינור
 רעד ןיא ."םיתוכ,, ארמג ןוא הנשמ רעד
 רעייז טַאהעג ייז ןבָאה ינש תיב ןּופ טייצ
 ןוא ,םיזרג גרַאב ןפיא שדקמה תיב
 עטפָא ןעוועז ןענעז ןדיי ןוא ייז ןשיווצ
 -כרוד ייז ךיוא ןבָאה רעטעּפש ,ןפמַאק
 ,תוטיחש ןוא תורזג ערעװש טכַאמעג
 -מוש לָאצ עסיורג עקילָאמַא יד זַא ױזַא
 ןיא .רענעלק רדסכ ןרָאװעג זיא םינור
 ןעוועג ןענעז רעטלַאלטימ ןופ טייצ רעד

 230 .טּפװע---אנוש

 "עדנַא ןיא ךיוא סעילימַאפ-םינורמוש ליפ

 ןיא ךיוא יו ,לארשי-ץרא ןיא רעטרע ער
 לָאצ רעיײז רעבָא .עיריס ןוא םירצמ
 זַא ,ױזַא ,טרענעלקרַאפ רדסכ ךיז טָאה
 יד ,תושפנ 180 םיוק ייז ןענעז טנייה

 רעד ףיוא עטקעס עזעיגילער עטסנעלק

 -רָאפ לייט ןופ גנוניימ רעד טיול .טלעוו

 -יא סנטסיימ םינורמוש יד ןענעז רעש
 ,םיטבשה תרשע יד ןופ ענעבילבעגרעב

 ךיז ןבָאה ייז טימ ןוא .םירפא תוכלמ ןופ

 ערעדנַא ןופ ןטנעמעלע טשימעגפיונוצ

 ימכח יד ןופ גנולעטש יד -- .רעקלעפ

 זיא (םיתוכ) םינורמוש יד וצ דומלתה

 יז ןבָאה לייט .ענעדישרַאפ ַא ןעוועג

 תמא ירג םיתוכ,) ןדיי סלַא טכַאוטַאב

 "לשורי ,"רבד לכל לארשיכ יתוכ,, ,?ןה

 -ַאב ייז ןבָאה לייט ןוא ,('א יאמד ימ
 גנואיצַאב רעד ןגעוו ,םייוג סלַא טכַארט

 ַא ןַארַאפ זיא םיתוכ ןוא ןדיי ןשיווצ
 יד ןגעוו -- .םיתוכ תכסמ ערעדנוזַאב

 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םינורמוש

 -כריק לאפר ;ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכיב

 תותכסמ עבש,, עבַאגסיױא ןייז ןיא םייח

 "וצ םיתוכ אתכסמ רעד וצ טָאה ?תונטק

 ,ןורמוש ימרכ,, גנוטיילנייא ןַא ןבעגעג

 ;םינורמוש יד ןגעוו טיג רע עכלעוו ןיא
 ןייז ןבעגעגסױרַא יבצ ןב .י טָאה סנטצעל

 ןופ טנורג ןפיוא ?םינורמושה רפס;

 יד ייב ןעגנושרָאפסױא עכעלנעזרעּפ

 יד ןוא םכש ןיא סעילימַאפ-םינורמוש
 ןוא די-בתכ ןיא ןטנעמוקָאד ענעדישרַאּפ
 ,סעיצידארט

 ."האנש, עז אנוש

 ןעמָאנ ;רעטכיר) םיטפוש ,טפוש
 ןיא רפס ןופ ךיוא ןוא ןדלעה יד ןופ
 -רעד טרעוו ,םיטפוש רפס ןיא ;ך"נת
 ןונ ןב עשוהי יװ םעד ךָאנ זַא ,טלייצ
 ןעמונעג ןבָאה ןדיי ןוא ,ןברָאטשעג זיא

 -מערפ םינכש יד ךרוד ןלַאפנָא ןופ ןדייל

 ןדיי ייב ןייטשפיוא ןגעלפ ,רעקלעפ עד
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 טריפעג ןבָאה עכלעוו ,רעשרעה ,םיטפוש

 ןוא םיאנוש-רעקלעפ יד ןגעק תומחלמ
 -םוש עקיזָאד יד .,ןדיי יד טעװעטַארעג

 רעביא טינ ןשרעה סנטסיימ ןגעלפ םיט
 ןוא ,םיטבש לייט רעביא רָאנ ,ןדיי עלַא

 ןעגנַאגעגרעביא טינ זיא טפַאשרעה רעייז

 עקיזָאד יד .רעדניק ערעייז וצ השוריב

 -כישעג רעשידיי רעד ןיא טרעוװ עכָאּפע

 ןוא ,'םיטפושה תפוקת,, יד ןפורעגנָא עט
 יו ןלעטשוצטסעפ יונעג רעווש זיא סע

 ןגיוצעג ךיז טָאה יז גנַאל

 ןוא ןט12 םעד ןעמונעגמורַא יז טָאה

 -עלנייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1

 רפס םעד טיול .גנונעכערטייצ רעכ
 -פוש 13 ןעוועג ןדיי ייב ןענעז םיטפוש

 ,ארג ןב דוהא ,זנק ןב לאינתע :םיט
 ןועדג ,םעוניבא ןב קרב ,תנע ןב רגמש

 ןב עלות ,ןועדג ןב ךלמיבא ,שאוי ןב

 ,ןצבא ,ידעלגה חתפי ,ידעלגה ריאי ,האוּפ

 זיא סע .רובגה ןושמש ןוא ןודבע ,ןוליא
 סלַא ייטפוש,, לטיט םעד זַא ,ןקרעמַאב וצ

 עטלַא יד טַאהעג ךיוא ןבָאה רעשרעה

 רפס סָאד --- .עגַאטרַאק ןיא רעיצינעפ

 רעד ןוא ךעלטיּפַאק 11 טָאה "םיטפוש.

 ןוא םיטפוש יד ןגעוו םירוּפיס יד טלייצ

 ךיוא טלַאהטנַא .ןטַאט עשידלעה ערעייז

 הרובד ןופ הריש-ןדלעה עטמירַאב יד

 ןַארַאפ ךיוא ןענעז רפס ןיא .האיבנה
 ןשיווצ ןפמַאק ןגעוו םירוּפס עשיטַאמארד

 טיצ רעד ןיא) טסבלעז םיטבש עשידיי
 םעד ןוא העבגב שגלפ רעכַאנ ,חתפי ןופ
 דָאזּפע רעד ,ןימינב טבש ןגעק ףמַאק
 -ןדלעה ענלצנייא יד ןוא (הכימ לסּפ ןופ
 רעד טיול .רובגה ןושמש ןגעוו םירוּפיס

 (ד"י ארתב אבב) ארמג רעד ןופ גנוניימ
 רפס םעד ןבירשעג איבנה לאומש טָאה
 ,םיטפוש

 טנכערַאפ זיא רפוש ןזָאלב סָאד רֿפוש
 ןיא טנעמָאמ רעכעלרעייפ סלַא ןעוועג

 המחלמ ןופ ןכייצ סלַא ייס ,ןבעל ןשידיי

 רבה רוש---רפוש

 - רעפעגמוא
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 ערעדנַא ןופ ןכייצ סלַא ייס ,אנוש ןגעק

 ןוא החמש ןופ ןכייצ סלַא ייס ,ןקילגמוא

 טלייצרעד טרעוו 'ו עשוהי ןיא .בוט-םוי

 ןעמונעגנייא ןבָאה ןדיי יוװ רוּפיס רעד

 ןיא .רפוש ןופ גנולַאש רעד ייב וחירי

 ןַא ,טלייצרעד טרעװ ט"י תומש שמוח

 יניס גרַאב ןפיוא הרות יד ןבעג םייב

 .ןזָאלב רפוש סָאד טרעהעג ןעמ טָאה

 ןוא הנשה שאר ןיא רפוש ןזָאלב ןגעוו

 ,"לולא,, ןוא "הנשה שאר , עז לולא שדוח

 -ייא זַא ,ןעמונעגנָא ןדיי ייב זיא סע --

 ןרעה ןעמ טעװ ןעמוק טעװ חישמ רעד

 לש רפוש, טסייה סָאד ,רפוש ןזָאלב

 ןוא ,("חישמ, טרָאװכוז עז) ?חישמ

 וצ זיא ןדיי ייב ןשטנואוו יד ןופ סנייא
 לש רפוש, םעד ןרעה וצ ןבעלרעד;,

 היעשי קוסּפ ןופ טמַאטש סָאד ."חישמ

 רפושב עקתי אוהה םויב היהו, ז"כ

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא סָאד ?"לודג
 עקת, הרשע הנומש הלפת רעד ןיא
 ."ונתורחל לודג רפושב

 "ראש. עז רוש

 רעד ןיא ;(סקָא רעדליו רבה רוש
 רבה רוש ןגעוו טרעו םיאלכ ןיא הנשמ
 -עפעשַאב ךעלריטַאנ ַא ןגעוו יו טדערעג

 יד ןגעוו ןעגנוביולג עשידיי יד ןיא ;שינ

 םלוע ןופ לייט טיול ןוא) חישמ ןופ ןטייצ

 א ןגעו ןביולג רעד ןַארַאפ זיא (אבה
 ןוא ןבָאה ןלעװ םיקידצ יד סָאװ ,הדועס
 ןתיול ,רבה רוש ןופ ןײטשַאב טעװ סָאװ
 ןיא ם"במר רעד .רמושמה ןיי ןוא
 ןיא קרּפ ןטצעל םוצ תוינשמה שוריּפ

 סלַא ןכַאז עלַא יד ףיוא טסַאפ ןירדהנס
 ןיא --- .סנגינעגרַאפ עקיטסייג רַאפ לשמ
 רוש רעד טרעװו ג"י הבר ארקיו שרדמ
 -ַאב םעד ןיא ."תומהב,, ןפורעגנָא רבה
 טסייה תועובש וצ תומדקַא טויּפ ןטנַאק
 "רעווכוז עז -- .אתומר רוט רות, רע
 ,"ןתיול,, ןוא ""רמושמה ןיי רעט
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 יד ןיא רפס ַא ןופ ןעמָאנ הנׁשוש
 -ורחא םיבותכ; עז) ?םינורחַא םיבותכ,

 רָאנ ןבילבעג זיא סע ןכלעוו ןופ ,("םינ

 זיא רפס סָאד .שיכירג ןיא טסקעט רעד

 "עה ןיא ךעלניײשרַאװ ,ןרָאװעג ןבירשעג

 רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט2 םעד ,שיאערב
 טרעװ סע .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 -ייש רעד ןופ רוּפיס רעד טלייצרעד טרָאד

 ייוצ עכלעוו ,לבב ןיא הנשוש יורפ רענ
 ןעוו ןוא ,תונז וצ טדערעגנָא ןבָאה םינקז

 -ַאב ריא ייז ןבָאה טגָאזטנע ייז טָאה יז

 טימ ןעוועג הנזמ טָאה יז זַא ,טקידלוש

 ןבָאה רעטכיר יד ןוא ,ןַאמ ןדמערפ ַא

 ,טױט םוצ ןלייטרוארַאפ טלָאזעג ריא

 -ארעג ריא טָאה לאינד םכח רעד רעבָא
 ןגערפסיוא ךרוד קידנזייוופיוא ,טעוועט

 תודע שלַאפ ןבָאה ייז זַא ,םינקז ייווצ יד

 טָאה הנשוש ןופ רופיס רעד -- .טגָאזעג

 -ַאמ-טסנוק ליפ רַאפ עמעט סלַא טנידעג
 -אק ,ןילקעב ,טדנארבמער ,סניבור ,רעל

 .ערעדנַא ןוא אקשאק

 עיגילער רעשידיי רעד טל הטיחש
 המהב ַא ןופ שיילפ סָאד ןסע ןעמ געמ

 ןענעז ףוע ןוא המהב יד ןעוו רָאנ ףוע ןוא

 -ַאב יד טיול ןרָאװעג ןטכָאשעג רעירפ
 ןטכעש סָאד .הטיחש ןופ םיניד עטמיטש

 ַא טסייה סָאד ,ףלח ַא טימ רָאפ טמוק

 זַא ןייז זומ רעכלעוו ,רעסעמ רעגנַאל

 ןבָאה טשינ לָאז רע זַא ,טלעטשעגנָא ןיד
 ןרעװ ףוע ןוא המהב יד .המיגּפ ןייק
 םעד ןיא ףיט ןדיינשנייא ךרוד ןטכָאשעג
 םעד ןעדינשרעביא טינ רעבָא ,זדלַאה

 הטיחש ןופ םיניד יד .זדלַאה ןצנַאג

 רעבירעד ןוא ,טגייווצרַאפ רעייז ןענעז
 טמוק ןטכעש סָאד זַא ,טריפעגנייא זיא
 רעטמיטשַאב לעיצעּפס ַא ךרוד רָאנ רָאפ

 -יבפ טָאה רעכלעוו ,טחוש םעד ,ןָאזרעּפ

 -נָא ןעק ןוא םיניד עלַא יד טנרעלעג רע -
 ךָאנרעד ךיוא טּסייו ןוא ףלח ַא ןלעטש
 ,האיר יד המהב רעד ייב ןייז וצ קדוב

 2838 הטיחש--הנשוש

 יד טיול טנוזעג ןענעז ייז יצ ,ןעגנֹול יד

 טסײה רעבירעד .םיניד עדנכערּפשטנַא

 ,(ב"וש) ייקדובו טחוש ,, ךיוא טחוש רעד

 ןטכעש םייב הכרב ַא טכַאמ טחוש רעד

 רעד ןיא ןרעוו הטיחש ןופ םיניד יד --
 סע טנרעל ןעמ רָאנ ,טנָאמרעד טינ הרות

 ןילוח ארמג) םיקוסּפ ענעדישרַאפ ןופ ּפָא

 ךיז ןעניפעג הטיחש ןופ םיניד יד .(ח"כ
 ייז ןוא ,ןילוח ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא

 ךורע ןחלוש ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןענעז

 ןגעק -- .הטיחש תוכלה העד הרוי קלח

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז הטיחש רעשידיי רעד

 עשיטימעסיטנַא עלַא דצמ ןפמַאק ליפ

 טקורעגסױרַא זיא סע ןוא ,ןעגנוגעװַאב

 -ָאמ רעד ךיוא ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןרָאװעג

 המהב יד זַא ,'םייח לעב רעצ,, ןופ וויט

 רעמ עדָאטעמ רעקיזָאד רעד ךרוד טדייל
 ןענעליוק ןופ ןדָאטעמ ערעדנַא ךרוד יו

 ללכב ןוא עגַארפ רעקיזָאד רעד ןגעוו

 ןענעליוק ןופ עדָאטעמ סלַא הטיחש ןגעוו

 שיילפ סָאד ןכַאמ רעטנוזעג ןוא תומהב
 ,טולב סָאד ןוָאלסיורא ךרוד ןסע םוצ

 "ולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 רעכיב-גנוקידיטרַאפ יד ןשיװצ .ןעג
 קחצי .רד ןופ טעברַא יד ךיז טניפעג

 "נָא ןוא שיאערבעה ,שיסור ןיא) ָאבמעד

 רעדנעל ליײט ןיא .(כַארּפש ערעד

 "-שטייד ךיוא סנטצעל ,דנאלניפ ,ץייווש)

 טָאה (רעדנעל ערעדנַא לייט ןוא דנַאל

 יד -- .ןטָאברַאפ הטיחש עשידיי יד ןעמ
 -עגנָא זיא הטיחש רעשידיי .ןופ עדָאטעמ

 -- .רענאדעמכַאמ יד ךרוד ךיוא ןעמונ
 ןיא ןבעל ןשידיי ןיא זיא טחוש רעד
 -וַא יד בר ןכָאנ ןעוװעג עּפָארײא-חרזמ

 ןיא ןָאזרעּפ עזעיגילער עטסנעעזעג
 -וצ ןפרָאדַאב טָאה טחוש רעד .טָאטש

 רע זַא ,בר ַא ןופ הלבק ןעמוקַאב טשרע
 טגעלפ טחוש רעד .טחוש ַא ןייז ןעק
 טייצ וצ טייצ ןופ בר םעד ןזייוו ןפרַאד
 "נָא םיא קיטכיר ןעק רע יצ ,ףלח םעד
 .ןלעטש
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 ירפרעדניא ןענעװַאד סָאד תירתׂש
 ."ןגרָאמירפ, שיאערבעה ןיא ,"רחש.!)
 -ייפ ערעדנַא ןוא בוט-םוי ןוא תבש ןיא
 "תירחש , ּפָא ןעמ טליײט געט עכעלרע
 ,הרות-רפס יד ןענעייל ךרוד "ףסומ., ןופ
 ."ןענעװַאד ,, טרָאװכוז עז --

 םידיסח ואוו טרָא ןופ ןעמָאנ לביטש
 -יסח, ןפורעג סע טָאה ןימ .ןענעװַאד

 ךיוא סע טגעלפ ןעמ ןוא ,'ילביטש-םיד

 טָאטש רעד ןופ .ןעמָאנ םעד טול ןפור

 ןגעלפ םידיסח יד ןעמעוו וצ ,יבר ןופ

 ."לביטש רערעג ,, יו :ןרָאפ

 -סױרַא גַאלרַאפ גַאלרַאֿפ לעביטש
 טעדנירגעג ,רעכיב עשיאערבעה ןבעגוצ

 ןוא ןבדנ םעד ךרוד ,1918 עװקסָאמ ןיא

 ףסוי םהרבא .,רעבָאהביל - רוטארעטיל

 ןבעגעגסױרַא טָאה גַאלרַאפ רעד :לעביטש

 "יא ,"טלקמ,, ,,'הפוקתה., ןעגנולמַאז יד

 רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעב

 ,רעכיב עשיאערבעה עלעניגירָא ןוא

 - 1869 הרוהי ,גרעבנייטש
 ןיא רעלעטשטפירש רעשיאערבעה (8

 ןיא טריפעגניירַא ,דנַאלסור ןוא עינעמור
 ןופ ןוויטָאמ-סקלָאפ יד רוטארעטיל רעד

 רַאפ סעדנעגעל ,ןבעל-רעדניק ,תודיסח

 ,רעדניק

 -- 1816) השמ ,רעדיינשנייטש
 -נרעלעג רעטמירַאב ;(ןילרעב ןיא 7
 אקיארבעה ןופ עיפארגָאילביב ןיא רעט
 -גופ ןענעז קרעװ סנעמעוו ,אקיַאדוי ןוא
 רעד ןיא ;לארשי תמכח ןיא ןטנעמַאד
 טרידוטש רעדיינשניטש טָאה טנגוי
 ענײמעגלַא ךיוא ןוא םידומיל עשידיי
 עשיטימעס סרעדנוזַאב ,ןטפַאשנסיוװ

 ןעמַאװצ רע טָאה 1844 ןיא ;ןכַארּפש
 ןלעטשפיונוצ טוואורּפעג לעסַאק דוד טימ
 -עּפָאלקיצנע רעשידיי ַא ןופ םארגָארּפ ַא
 "עג ךיוא טייצ רענעי ןיא טָאה רע ;עיד

 36 ןטש--תירחש

 ,הכולמ רעשידיי ַא ןפַאש ןגעו טמולח

 -רַאש ַא ןעוועג רע זיא רעטעּפש רעבָא

 -איצַאנ רעשידיי רעד ןופ רענגעק רעפ

 ;םזיניצ ןופ ןוא גנוגעװַאב רעלַאנ

 ןבירשעג קרעװ ענייז טָאה רעדיינשנייטש

 קרעוו טּפיוה ענייז ;שטייד ןיא סנטסיימ

 ןופ "אנאיעלדאב גָאלָאטַאק,, רעד ןענעז

 גנולײטּפָא אקיאדוי ןוא אקיארבעה רעד

 "עה יד,, :קעטָאילביב-דרָאפטקָא רעד ןיא

 -לַאלטימ ןיא ןעגנוצעזרעביא עשיאערב

 ןיא ,?"רעשטעמלָאד סלַא ןדיי יד ןוא רעט

 טימ רעדיינשנייטש טָאה קרעװ ןקיזָאד

 יד זַא ,ןזיוװַאב תואיקב ןוא תופירח סיורג

 ןופ רעגָארטרעביא יד ןעוועג ןענעז ןדיי

 -ַאלק רעטלַא רעד ןופ טפַאשנסיװ רעד

 רעטלַאלטימ ןיא רעבירַא טלעװו רעשיס

 רעד רַאפ עּפָאריײא ןייק ךיוא אליממ ןוא
 .9ז קיטכיוו ךעלנייוועגמוא ;טייצ רעיינ

 ןופ רוטארעטיל עשיבַארַא, ןייז ךיוא ןענ

 רעד ןיא קיטַאמעטַאמ יד, ,"ןדיי יד
 -עטיל סטכישעג ,, ,'"רוטארעטיל רעשידיי

 "יא) רוטַארעטיל עשידיי יד, ,"רוטאר
 -רשי תורפס,, שיאערבעה ןיא טצעזרעב

 -רושז רעשיפַארגָאילביב ןייז ךיוא ,("לא

 ערעדנַא ליפ ךיוא יו ,"ריכומח, לַאנ
 טָאה רעדיינשנייטש ;םירמאמ ןוא קרעוו

 עסיורג יד טלעוו רעד רַאפ טקעדעגפיוא

 רעד ןופ טייקיטייזליפ רעד ןופ גנוטיידַאב

 ןוא ןרעירפ ןיא רוטארעטיל רעשידיי

 ןיצידעמ ןיא) רעטלַאלטימ ןרעטעּפש

 ,עיפארגָאעג ,עימָאנָארטסַא ,קיטַאמעטַאמ
 ןוא (ערעדנַא ןוא עיפָאזָאליפ ,עטכישעג

 -רוטלוק רענײמעגלַא רעד ןיא עלָאר ריא

 ןטעברַא ענייז ןופ המישר ַא .עטכישעג
 ןיא ןענישרעד זיא (קידנעטשלופ טינ)

 "80 ןייז וצ ךוב-ייליבוי סרעדיינשנייטש

 -ייר ךיוא עז -- .גָאט-סטרובעג ןקירָאי
 -יינשנייטש,, טרָאװכוז ןיא ןָאקיסקעל סנז

 ."רעד

 ךאלמ ןטכעלש ןטסכעה ןופ ןעמָאנ ןמִׁש
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 שטנעמ םעד ליװ רעכלעוו ,למיה ןיא

 דניז וצ םיא ןריפרַאפ ןוא ןָאט סטכעלש

 ןיא שטנעמ םעד ןקידלושַאב רעכַאנ ןוא

 "רעד טרעוו ;קידניז זיא רע זַא ,למיה

 הירכז ןיא ,ך"נת ןיא לָאמ עכעלטע טנָאמ

 סרעדנוזַאב ןוא ('ןטשה ךב רעגי,) יג

 טמוק ןטש רעד יװ ,'א בויא רפס ןיא

 בויא ףיוא סטכעלש טדער ןוא למיה ןיא

 בויא ןקינייּפ וצ תושר םיא טיג טָאג ןוא

 "גיז סעװ רע יצ םיא ןוװאווּפוצסיוא ןוא

 שרדמ ,ארמג רעד ןיא טָאג ןגעק ןקיד

 ןגעוו טרעוו םירפס עשידיי ערעטעּפש ןוא

 -ופיס ןוא הדגא ירבד ליפ טכַארבעג ןטש

 ןיא טגָאז שיקל שיר ארומא רעד םיר

 ךאלמ אוה ,ןטש אוה, ז"ט ארתב אבב

 זיא ןטש רעד) ?ערה רצי אוה ,תומה

 רצי רעד ךיוא ןוא תומה ךאלמ רעד ךיוא

 ערעדנַא ןוא א"פ ןישודיק ןיא ,(ערה

 יװ ,ןעגנולייצרעד טכַארבעג ןרעוו רעטרע

 טלַאטשעג ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ןטש רעד

 "ידצ וצ ןעמוקעג זיא ןוא ןשטנעמ ַא ןופ

 ,תורבע וצ ןדערנָא ייז טוואורּפעג ןיא םיק

 "ןטשל הֹּפ חתפת לא, קורדסיוא רעד

 ,טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז טשינ לָאז ןעמ)

 ןבעג וצ טינ ידכ ,קילגמוא ַא ןענָאמרעד

 ןיא ךיז טניפעג (ןטש םעד דיירסיוא ןַא

 ןיא .ט"י תוכרב

 סָאד ,804 טפערטַאב *ןטשה,, זַא ,טגָאז

 ןיא געט (ה"סש) 268 יד ןופ זַא ,טסייה

 גרטקמ טכער סָאד ןטש רעד טָאה רָאי

 ,רָאי ןופ געט 264 רָאנ למיה ןיא ןייז וצ

 שאר ןיא .רוּפיכ םוי גָאט ןיא טינ ןוא

 טזָאלב ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו זייט הנשה

 ןשימעצ) 'ןטשה תא בברעל,, ידכ ,רפוש

 ,(ןטש םעד

 ימחול) "יחל, ךיוא ,"ןטסינרעטש ,

 עמערטסקע ןופ ןעמָאנ ,(לארשי תורח

 ףוס םוצ "לארשי תנידמ., עז ,רעפמעק

 ,דנַאב ןקיזָאד ןופ

 -- 1817 והיתתמ (1 -- ןושַארטש

 למיירטש--"ןטסינרעטש,

 עג טרעװ 'כ אמוי
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 ;לאומש יבר ןופ ןוז ,(ענליוו ןיא 98

 "רַאפ ,ףארגָאילביב ןוא ליכשמ ,ןבדנ

 רעשידיי רעביא ןעגנוקרעמַאב טכעלטנפע

 ןיפ ןופ "הנומא הירק,, ןיא עטכישעג

 ןלַאנרושז עשיאערבעה ענעדישרַאפ ןיא

 "עדנַא ןוא "דמח םרכ,, ,!'ןופצ יחרּפ ,,)

 -לעוו ,קעטָאילביב עכייר ַא טַאהעג ;(ער

 עכעלטנפע יד ןרָאװעג רעטעּפש זיא עכ

 -- .ענליוו ןיא ייקעטָאילביב ןושארטש.

 ןופ רעטָאפ ,(1872 --- 1794) לאומש (2

 ןיא רבחמ ןוא הבישי שאר ,ןדמל ,והיתתמ

 -עג :הבישי ַא טימ טריפעגנָא ;ענליוװ

 וצ ןעגנוקרעמַאב ענייז ;הלכשה וצ טגיינ

 רענליוו רעד ןיא טקורדעג ןענעז ארמג

 ןטימ ס"ש-םאר ןופ עבַאגסיױא רעסיורג

 ךיוא טָאה רע ;'ש''שרה תוהגה., ןעמָאנ

 ,םישרדמ וצ תוהגה טכעלטנפערַאפ

 עילימַאפ עשידיי ענעעזעגנָא סיֹורמִׁש

 -יועמַא ןופ ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא

 ,רעריפ עשיטילָאּפ ןבעגעגסיױרַא ,עק

 -ירעמַא ,רַאקסָא (1 -- .ןּפָארטנַאליפ

 קיטעט .,ייקרעט ןיא רָאדַאסַאבמַא רענאק

 "אקירעמַא רעד ןופ רעדנירג ,ןדיי תבוטל

 ןשרָאפ רַאפ טפַאשלעזעג רעשידיי רענ

 רָאטױא ,עקירעמַא ןיא עטכישעג עשידיי

 -נָאק רעד רעביא) שילגנע ןיא רעכיב ןופ

 סמאיליוו ,רעשזדאר רעביא ,עיצוטיטס

 -- 1848) ןַאטַאנ (2 -- .(ערעדנַא ןוא

 ,ּפארטנַאליפ ,רַאקסָא ןופ רעדורב ,(0

 ןיא רעדניק רַאפ ןטקנוּפ-ךלימ יד ןפַאשעג

 טכוזַאב .רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא

 "עג טָאה רע ואוו ,לארשי-ץרא לָאמ ליפ
 ןוא סעיצוטיטסניא עכעלצונ ליפ ןפַאש

 -טנוזעג) "תואירבה יתב., יד סרעדנוזַאב

 -לת ןוא םילשורי ןיא (רעטנעצ-סטייה

 עינָאלָאק יד זיא ןעמָאנ ןייז ףיוא :ביבא

 ,םי םייב לארשי-ץרא ןיא !!הינתנ.

 ןוא עיצילַאג ,ןליוּפ ןיא למיירמש
 סָאװ ,טוה רעד ןעוועג סע זיא עניארקוא
 ןיא םידיסח ךיוא ןוא) םייבר ןוא םינבר
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 ןפיוא ןגָארטעג ןבָאה (בוט-םוי ןוא תבש
 -ַאב ;לעפ עקירָאה ןופ טכַאמעג ןּפָאק

 סָאד , ץרּפ ,ל .י ןופ עלעװָאנ יד זיא טנַאק
 למיירטש סָאד רעכלעוו ןיא ,"למיירטש
 .תונבר ןופ לָאבמיס רעד זיא

 רַאפ קעדוצ-ּפָאק ַא ןופ ןעמָאנ לםייש
 "ורפ ;רָאה עדמערפ ןופ טכאמעג .,ןעיורפ

 ןגָארט ןעיורפ עשידיי עטארייהרַאפ עמ

 -נושטייטסיוא לייט טיול לייוו ,ןעלטייש
 'ז קרּפ תובותכ ןיא הנשמ רעד ןופ ןעג

 ןעגנורעלקרעד יד ןוא !!העורּפ השארו;

 ערעדנַא ןוא ב"ע תובותכ ארמג רעד ןיא

 רַאפ קיד'תועונצ טינ זיא ,רעטרעוו-ארמג

 יד טימ ןייג וצ יורפ עטַאריײהרַאפ ַא

 ,טקעדעגּפח ּפָאק ןופ רָאה ענעגייא

 דלעה ןשידיי םעד ןופ ןעמָאנ קָאלייש
 "יש, עידעמָאק-יגארט סריּפסקעש ןיא
 "עוו ןיא קינטנעצארפ רעשידיי ַא ,"קָאל

 וצ טלעג טגרָאבעג טָאה עכלעוו ,עיצענ

 רֶע ביוא זַא ,יאנת םעד טימ טסירק ַא
 רע ףרַאד בוח םעד ןלָאצַאב טשינ טעוו

 ןייז ןופ שיילפ טנופ ַא ןקָאלייש ןבעג

 -עג ןענעז קרעו - קָאליײש ןגעוו .רעּפרעק
 "ייה .,ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירש

 טלָאװעג טָאה ריּפסקעש זַא ,ןָא טזייוו ענ
 -יטכערעגמוא יד עסעיּפ רעד ןיא ןזייוו

 -נַא רעד ןיא .דיי םוצ גנואיצַאב-טייק
 קָאלייש זיא גנוטכיילַאב רעשיטימעסיט

 ןזָאלטכיזקיר ןשידיי ַא ןופ ּפיט רעד
 -עג טָאה קָאלײש ;קינטנעצָארּפ ןוא רחוס

 גנונעכייצַאב עשיטימעסיטנַא סלַא טניד
 ,טּפיוהרעביא דיי ןדעי רַאפ

 ."ךיזנ,, ,"ןייו, עז תורכיש

 ,לארשי-ץרא ןיא טָאטש עטלַא הליש
 טָאה טרָאד ;ח"י עשוהי) םירפא ןיא
 -לעוו ,ןכשמ םעד טלעטשעגקעװַא עשוהי

 -נעצ רעזעיגילער רעד ןעוועג זיא רעכ
 ןעוועג בירקמ טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ,רעט

 ןרַאפ "שדקמה תיב; רעד ,תונּברק

 - 840 םירישה ריש--?טייש

 רעד זיב טייצ עגנַאל ַא ,קלָאפ ןשידיי
 ('ג 'א לאומש) איבנה לאומש ןופ טייצ

 עכָאּפע יד סלַא טנַאקַאב זיא עכָאּפע יד

 -ַאב סע זיא טנייה ."הליש ןכשמ,, ןופ

 ןעמ ואוו ,"ןולייס תבריח,, סלַא טנַאק
 ןטיײקכעלמיטרעטלַא ךס ַא ןענופעג טָאה
 ,ןעגנובָארגסױא יד ןיא

 ןריובעג (ם"רהמ) ריאמ ,ףיש
 ןיא ןדמל ;1044 ןברָאטשעג -- 8
 ןיא הבישי שאר ןוא בר .,דנַאלשטייד
 ס"ש ףיוא םישודיח ןופ רבחמ ;אדלופ

 עכלעו ,2ף"יש ם"רהמ,, ןעמָאנ ןטימ
 ,ליטט ןרעווש ןצרוק ַא ןיא ןבירשעג ןענעז

 ם"רהמ ןרעוש,, ַא ןייטשרַאפ סָאד ןוא

 הבישי ןשיװצ טנכערעג ךיז טָאה ?ףיש
 ,ךַאז עסיורג ַא סלַא םירוחב

 עטקינײרַאפ יד ןיא טָאטש .ָאנאקיש
 ףיוא ;קרָאיוינ ךָאנ עטסערג .ןטַאטש

 ךיז ןעניפעג רעניואוונייא ןָאילימ 4 ךרעל

 עכייר טציזַאב דיי טנזיוט 880 ךרעל

 ,סעלוש ,ןלוש ,סעיצוטיטסניא עשידיי

 -נע-שידיי ,גנוטייצ עכעלטנכָאװ עשידיי
 עטקינײראפ, עז ןעגנוטייצ שילג
 ,?ןטַאטש

 -ערבעה ןיא "ריש ,, טרָאװ סָאד ריִׂש
 ןיא ןופרעד ;"גנַאזעג,, ,"דיל,, זיא שיא
 םילהת ךעלטיּפַאק לייט ןופ ביוהנָא רעד

 םויל ריש רומזמ,) ריש טרָאװ ןטימ

 -- .(שערעדנַא ןוא "תולעמה ריש, ,"תבשה

 '-ישה ריש , עז "םירישה ריש,, רפס ןגעוו

 יד רימ ןבָאה רעטלַאלטימ ןופ -- ."םיר
 ריש ןעגנוטכיד עשיטסימ-שיפָאזָאליפ
 ןגעוו -- .'דובכה ריש, ןוא ''דוהיה
 ןופ בוטש רעד ןיא "תולעמה ריש,
 "ןירָאטעּפמיק,, עז ,סנירָאטעּפמיק

 ,"רעדיל ןופ דיל סָאד,) םירישה ריש
 ןעמָאנ ,?ןעגנַאג ןופ גנַאזעג סָאד,

 'טרעװ רבחמ סלַא ;ך"נת ןיא רפס ןופ
 םירישה ריש.,) ךלמה המלש טכַארטַאב
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 ;תוליגמ 5 יד ןופ ענייא ;?המלשל רשא

 רעד ןגעוו רעדיל טלַאהטנַא ;ךעלטיּפַאק 8

 וצ ,תימלוש ,לדיימ ןייש גנוי ַא ןופ עביל

 רעד ןגעו רעדיל ךיוא ןוא ,ךוטסַאּפ ַא

 יד ;ךלמה המלש וצ לדיימ ַא ןופ עביל

 -עטַאּפ ,עפרַאש רעייז ןענעז ןקורדסיוא

 -ַאב ,עשילידיא קיטייצכיילג ןוא עשיט

 גנילירפ ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ ןעגנוביירש

 סע .(ערעדנַא ןוא ייעיגה רימזה תע;,)

 רעד ןיא גנַאזעג"עביל עטסנעש סָאד זיא

 ןופ שוריּפ ןטױל .רוטַארעטיל-טלעוו

 ןַא סָאד זיא עיצידַארט רעשידיי רעד

 ןשידיי ןופ עביל רעד ףיוא עירָאגעלַא

 ,טָאג וצ לארשי תסנכ רעד ןופ ,קלָאפ

 םירישה ריש ןופ רעטרעװ יד ןיא ןוא

 יָאמ עדנטיידַאב יד שטייטעגנייא ןרעוו

 -כישעג רעשידיי רעטלַא רעד ןופ ןטנעמ

 ןיא טגָאז אביקע יבר אנת רעד .עט

 שדוק זיא םירישה ריש זַא ,'ג םידי הנשמ

 -פס ערעדנַא סָאװ טייצ רעד ןיא ,םישדק

 יד .שדוק רָאנ ןענעז ך"נת ןיא םיד

 רעוו זַא ,טגָאז א"ק ןירדהנס ןיא ארמג

 סלַא םירישה ריש ןיא קוסּפ ַא טנעייל סע

 קילגמוא ןַא טגנערב "םיצל ןופ גנַאזעג,

 ןופ הליגמ יד -- .טלעװ רעד ףוא

 םוצ חסּפ טגָאזעג טרעוװ םירישה ריש

 תבש ןוא הדגה רעד ךָאנ טנַאנייב רדס

 ךיוא סע ןגָאז לייט ;חסּפ דעומה לוח

 ריש ףיוא -- .טכַאנרַאפ קיטיירפ ןדעי

 :םישרדמ ייווצ ןַארַאפ ןענעז םירישה

 ךיוא טסייה סָאװ ,"הבר םירישה ריש.

 ןָא ךיז טביוה רע לייוו) "תיזח תרדמ.

 -כאלמב ריהמ שיא תיזח , קוסּפ ןטימ

 ריש -- .!"אטוז םירישה ריש., ןוא ,('יות

 רדח ןיא ןרעוו טנרעלעג טגעלפ םירישה

 רַאפ ןדעי םידימלת יד טימ דמלמ ןופ

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןענרעל סָאד ןוא ,חסּפ

 -עגנייא ,עידָאלעמ ערעדנוזַאב ַא טימ

 שוריּפ ןופ זמר טיול קוסּפ ןדעי טשטייט

 ,י'שר

 ,"םייול,, ,"םוי, עז הייִׁש
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 רעטלַא ןַא ןופ ןעמָאנ קרּפ ,הריש
 ןיא ,"הריש קרּפ, ןעמָאנ ןטימ אתיירב

 -ַאב עלא זַא ,טגָאזעג טרעו סע רעכלעוו

 ןוא גנַאזעג ,'הריש;/ ןגָאז ןשינעפעש

 ןעלמיה יד : גָאט ןדעי טָאג רַאפ ,ביול

 "אב קידעבעל סעדעי ,ןרעטש יד ,דרע יד

 ױזַא ןוא לגייפ ,תויח ,תומהב) שינעפעש

 . (םיוב רעדעי ,סקיוועג סעדעי ,(רעטייוו

 טכַארבעג טרעוװ שינעפעשַאב ןדעי רַאפ

 רעכלעוו ,הריש ןופ קוסּפ רעדנוזַאב ַא

 ןיא .שינעפעשַאב םוצ תוכייש ַא טָאה

 טכארבעג טרעוװ אתיירב רעד ןופ בױהנָא

 -סיורג רעד ןגעוו רזעילא יבר אנת ןופ

 קרּפ םעד ןגָאז וצ הוצמ רעד ןופ טייק

 ןיא רעטרע לייט ןופ .גָאט ןדעי הריש

 (ערעדנַא ןוא ד"ס ןילוח) ארמג רעד

 ןיוש טלָאמעד ןבָאה ייז זַא ,ןעז וצ זיא

 "יז .הריש קרּפ ןופ עיצידארט ַא טַאהעג

 טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא ןיוש זַא ,זיא רעכ

 טנַאקַאב ןעוװעג הריש קרּפ רעד זיא

 יד ןיא טריקיטירק ןוא טכַארבעג טרעוו)

 ןב ןומלס םכח ןשימיאַארַאק ןופ קרעוו

 יד .,טרעדנוהרָאי ןט9 עדנע ןיא םהורי

 אירול קחצי יבר סרעדנוזַאב ןוא םילבוקמ

 טביולעג קרַאטש ןבָאה ,(שודקה י"רא)

 "עג ךיוא ןענעז סע .הריש קרּפ םעד

 .םישוריּפ ליפ םיא ףיוא ןרָאװעג ןבירש

 גהנמ רעד (ענעבילבעגרעביא) םייריׂש

 יב ןציז ייז ןעו זַא ,זיא םידיסח ייב

 "ןּפַאכ,, ,ןיבר םייב שיט םייב הדועס רעד

 ;טסע יבר רעד סָאװ םעד ןופ םייריש ייז

 רעלעט ןופ סעּפע רָאנ טסע יבר רעד

 ךרוד ןסעגעג טרעװ עקירעביא סָאד ןוא

 יו טכַארטַאב טרעװ סע .םידיסח יד

 בירקמ זיא סָאװ ,ןהכ רעד זיא יבר רעד

 -ירעביא סָאד ןוא "החנמ,, יד ,ןסע סָאד

 ןַארַאפ זיא החנמ ַא ייב יװ טקנוּפ) עק

 ןוא ,בירקמ זיא ןעמ סָאװ ,"ץמוק,, רעד

 "עג טרעוו (טסע ןעמ סָאװ ,"םייריש,, יד

 "עג קיטכיר ףרַאד טרָאװ סָאד ,ןסעג
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 רָאנ ,("םירָאיעש ,) "םירייש. ןרעו ןזעל

 ,"םייריש., ןופרעד ןרָאװעג זיא סע

 ."ןהכ יתבש , עז ך"ׂש

 טמַאטש ''הניכש , טרָאװ סָאד הניכש
 ןיא ןעור .יןכש,, טרָאװ ןשיאערבעה ןופ

 תוכיש ַא טָאה ןוא ,ןעניואוו ,טרָא ַא
 ןכלעוו ןיא ,ט"י תומש ןיא קוסּפ םוצ
 ןלָאז ןדיי יד זַא ,השמ וצ טגָאז טָאג
 (שדקמ) טרָא קילייה ַא טָאג רַאפ ןכַאמ

 ןעור לעוו ךיא ןוא,, ,"םכותב יתנכשו;

 ןופרעד .ייז ןשיווצ ןייז ,'ייז ןשיוצ

 -ַאב רעד ןרָאװעג הניכש טרָאװ סָאד זיא

 עכלעוו ,טייקכעלטעג רעד רַאפ ףירג

 ארמג רעד ןיא ;טלעװ רעד ןיא טניואוו
 -כעלטעג טַאטשנַא טצונַאב הניכש טרעוו

 (רעטרע ערעדנַא ןוא 'ה הכוס) טייק
 זַא ,קורדניא רעד ןיא לָאמלײט רעבָא
 -טג טינ ןעמ טָאה הניכש טרָאװ ןטימ

 םעד רָאנ טסבלעז טייקכעלטעג יד טניימ
 "גתה יד ,טייקכעלטעג רעד ןופ ץנאלגּפָא

 "וקה חור ךיוא ,טסייג ןכעלטעג ןופ תול

 הרוש הניכשה ןיא, 'ל תבש ארמג) שד

 ערעדנַא ןוא "הוצמ לש החמש ךותמ אלא

 -סיוא רעד ןַארַאפ ךיוא זיא סע .(רעטרע
 ז"כק תבש) ''הניכשה ינּפ תלבק,, קורד
 ,סױא טזיוו סע .(רעטרע ערעדנא ןוא

 ןַארַאפ ןענעז ןקורדסיוא עטלַא יד ןיא זַא

 -יפ רעשידיי רעטלא רעד ןופ ןטנעמָאמ
 טַאהעג טָאה סָאװ ,קיטסימ רעשיפָאזָאל
 -שידיי רעד ןיא קורדסיוא ןכעלטייד ריא
 עירדנַאסקעלַא ןיא עלוש רעשיפָאזָאליפ
 רעד ןיא רעטעּפש ןוא ('יןָאליפ,, עז)
 ,עיצאנאמע רעכעלטעג רעד ןגעוו הלבק

 עשיטסימ לייט ןיא .גנולארטשסיוא
 טָאה הניכש יד יװ ,ןַארַאֿפ זיא םירוּפיס
 ןופ טלַאטשעג ןיא םיקידצ וצ ןזיװַאב ךיז
 יבר ןופ דימלת םעד ןגעוו ןוא ,יורפ א
 יולה םהרבא יבר (י"רא) אירול קחצי
 יד ןעזעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו
 -עג ןיא יברעמה לתוכ רעד ייב הניכשי

 28 שענועו רכש--ך"ש

 ןיא טליהעגנייא ,ירפ ַא ןופ טלַאטש

 רעד ןַארַאפ ךיוא זיא סע -- .ןצרַאװש

 תוליפת יד ןוא ארמג רעד ןיא קורדסיוא
 לגילפ יד רעטנוא) "הניכשה יפנכ תחת,
 ןעמ טגָאז שידיי ןיא ,("הניכש רעד ןופ

 ,"םיא ףיוא טור הניכש יד ,, קידצ ַא ףיוא
 -ארמג ןופ גנוצעזרעביא יד ןזיא סָאװ
 ,"הרוש הניכשה,, קורדסיוא

 ,לארשייץרא ןיא טָאטש עטלַא םכש

 -ַארַא ךרוד טניױאווַאב טנייה :ןורמוש ןיא
 ;םינורמוש הדע רעניילק א ןוא רעב
 רעניואוניא 174000 רעביא טלייצ
 -עז עכלעוו ,(םינורמוש 100 ייז ןשיווצ)
 ןיא בושי ןשידיי םעד ןגעק ףרַאש ןענ
 ןענעז טָאטש רעד ןבעל .,לארשייץרא
 ,לביע רה ןוא םיזרג רה גרעב יד ןַארַאפ
 ןיא טנָאמרעד טרעװ םכש טָאטש יד --
 -נַא ןוא ג"ל תישארב) לָאמ ליפ ך"נת
 זיא טרָאד ןוא ,(ך"נת ירפס ערעד
 רעד ייס ,רעזעיגילער רעד ייס ןעוועג
 ןיא .םירפא ןופ רעטנעצ רעשיטילָאּפ
 םיטפוש יד ןופ טייצ רעד ןיא זיא םכש
 -גייא וואורפ רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ
 'ט םיטפוש) ןדיי ייב הכולמ ַא ןריפוצ
 טָאה םכש ןיא ,(ךלמיבא ןופ רוּפיס רעד
 ןפַאשעג ןוא טלײטעגּפָא טבנ ןב םעברי
 םכלמה המלש ךָאנ) לארׂשי תוכלמ סָאד
 םינורמוש יד .(ב"י 'א םיכלמ ,טיוט
 זיא םיזרג רה רעד ןוא םכש זַא ,ןטלַאה
 תיב םעד רַאפ טרָא עקיטכיר סָאד ןעוועג
 עיגָאלָאעכרַאלארשיץרא יד .שדקמה
 -לֵא רעד ןופ טרָא סָאד זַא ,ןזיוװַאב טָאה
 ןקיטציא םעד ןבעל ןעוועג זיא םכש רעט
 -יבַארַא סָאד ךיז טניפעג סע ואוו ,םכש
 רעטרעווכוז עז -- .??אטאלַאב,, ףרָאד עש
 ,"םינורמוש,, ,"םירפא ,, ,"ךלמיבא;

 -ַאב ןוא גנונױלַאב) ׁשנועו רכש
 יד ןופ רעניא זיא סע .(גנופָארטש
 -ילער רעשידיי רעד ןופ תודוסי-טּפיױה
 ןעמ טעװ םישעמ עטוג רַאפ זַא .עיג
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 םישעמ עטכעלש רַאפ ןוא טנױלַאב ןרעוו

 רעד .,טפארטשַאב ןרעװ ןעמ טעװ

 יד ןופ םענייא סלַא סָאד טנכער ם"במר

 ןיוש .הנומא רעשידיי רעד ןופ םירקע 8

 רעטרע ליפ ןיא רימ ןעניפעג ך"נת ןיא
 ;שנועו רכש ןגעוו ףירגַאב ןקיזָאד םעד

 ארקיו ןיא החכות רעד ןופ תוישרפ יד ןיא
 וצ טגָאזעג טרעװו ח"כ םירבד ןוא ו"כ

 יד ןגלָאפ ןלעוו ייז ביוא זַא ,ןדיי יד

 -ַאב ןרעוו ייז ןלעוװ ןטָאבעג עכעלטעג
 ןגלָאפ טינ ייז ןלעװ ייז ביוא ןוא ,טניול

 עבלעז סָאד ;טפָארטשַאב ןרעוו ייז ןלעוו

 ,םיאיבנ ירפס עלַא ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא

 עקיזָאד יד ןעמ טניימ יצ ,זיא עגארפ יד

 רעד ףיוא ?גנופָארטשַאב ןוא גנונױלַאב.
 (החכות רעד ןופ סיוא טעז סע יוו) טלעוו

 טיוט ןכָאנ ,טלעוו רענעי ףיוא רָאג רעדָא

 ך"נת ןיא זיא ךעלטייד .ןשטנעמ םנופ

 רעבָא ,טלעוו רענעי ןגעוו ןַארַאפ טשינ
 טזייו עיצידארט עזעיגילער עשידיי יד

 ןעמ רעכלעוו ןופ ,םיקוסּפ ךס ַא ףיוא ןָא

 -ַאב ןוא גנונױלַאב יד זַא ,סױרַא טנרעל

 רענעי ףיוא רָאנ ןייז טעװ גנופארטש

 טרעפטנערַאפ טרעוװ טימרעד ןוא ,טלעוו

 -ארפ עדנרטַאמ עטמירַאב יד ךעלנייוועג

 "ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ ,, ןגעוו עג
 זיא טפָא ץנַאג זַא ןעמ טעז סָאװרַאפ)
 (טוג עשר םעד ןוא טכעלש קידצ םעד
 ,בויא ך"נת ןיא ןיוש ןַארַאפ זיא סָאװ

 "ודק ארמג יד ,(םילהת ,והימרי ,קוקבח
 הוצמ רכש, רעבירעד טגָאז ח"ל ןיש

 טינ טרעוו רכש רעד) ייאכיל אמלע יאהב
 םעד ןגעװו .(טלעװ רעד ףיוא ןבעגעג
 ןענעז טלעו רענעי ףיוא שנועו רכש
 ןדע ןג ןופ ןפירגַאב יד ןרָאװעג ןפַאשעג

 םונהיג ןוא (גנונױלַאב ןופ טרָא סָאד)
 -שמ יד --- .(גנופָארטשאב ןופ טרָא סָאד)

 -וַא זַא ,טגנערב 'א תובא קרּפ ןיא הנ
 טבעלעג טָאה רעכלעוו) וכוס שיא סונגיט
 תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןופ טימ רעד ןיא
 "יד לָאז ןעמ זַא ,טנרעלעג טָאה (שדקמה

 286 זולש--?ש

 -וקאב וצ ידכ ,טכענק יו טינ טָאג ןענ

 ןעניד סָאװ ,עכלעזַא יווװ רָאנ ,רכש ןעמ

 זיא סָאד .רכש ןעמוקַאב וצ ףיוא טינ
 -יד ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד ןעוועג

 טַאהעג טָאה ןוא ,"הבהאמ ,, ,טָאג ןענ

 -ער ןשידיי םעד ףיוא העּפשה עסיורג יד

 ןיא ןוא רעטלַאלטימ ןיא קנַאדעג ןזעיגיל

 תובא ןיא .(תודיסח) טייצ רעיינ רעד

 סונגיטנא זַא טלייצרעד טרעוו ןתנ יברד

 ןוא קידצ ,םידימלת 2 טַאהעג טָאה

 סיבר רעייז ןופ ןבָאה עכלעוו ,סותייב
 -יא זיא סע זא ,טנרעלעגּפָא רעטרעוו

 ןיק .,שנועו רכש ןייק ָאטינ טּפיוהרעב

 יד ןפַאשַאב ןבָאה ייז ןוא ,טלעװ ענעי

 ךיוא .םיסותייב ןוא םיקודצ סעטקעס

 יד ןבָאה סויווַאלפ ןופ גנוניימ רעד טיול

 .מוא רעד ןיא טביולגעג טינ םיקודצ

 תראשה) המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטש

 רכש ןיא טינ ךיוא אליממ ןוא (שפנה
 יקרפ ןיא .טלעװ רענעי ףיוא שנועו
 םיאנת יד ןופ רעטרעוו ליפ ןענעז תובא
 הנומא יד ןלעטשטסעפ םוצ טעמדיוועג

 רעטרעװכוז עז -- .שנועו רכש  ןיא
 -היג, ,"המשנ ןופ טייקכעלברעטשמוא,

 ."םיקודצ,,.,"אבה םלוע,, ,"ןדע ןג. ,'"םונ

 ןופרעד {"ופ, שיאערבעה ןיא לׁש
 טנַאה רעד ןופ ןיליפת יד ןפורעגנָא ןרעוו

 לש,, ּפָאק ןופ ןיליפת יד ןוא ,?די לש;

 "שאר

 לָאמַא ,ןקעב-רעסַאװ ַא ןופ ןעמָאנ הולׁש
 -וקַאב טָאה רעכלעוו ,םילשורי-טלַא ןיא

 ןוחיג לַאװק ןופ רעסַאוו ןגיוצעג ןעמ

 רעכלעוו ,לענוט ןשידרערעטנוא ןַא ךרוד

 ןרָאװעג ןעבָארגעג לעיצעּפס וצרעד זיא
 ,הדוהי ךלמ היקזח ןופ טייצ רעד ןיא
 "הבקינ; ןסייהעג טָאה לענוט רעד

 1880 רָאי ןיא .(ןרעיוב ,ןרעכעל ,"בקנ;})
 -טלַא ַא טימ ןייטש ַא ןענופעג ןעמ טָאה

 יד ןבָארג ןגעוו טפירשפיוא ןשיאערבעה
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 -ַאב זיא ןייטש רעד ןוא ,הבקינ עקיזָאד

 והיעשי ,ןייטש-חולש, רעד סלַא טנַאק

 דוד תיב תוכלמ סָאד טכיילגרַאפ איבנה

 ןסילפ עכלעוו ,חולש ןופ רעסַאװ יד וצ

 -לוהה חולשה ימ,, 'ח היעשי) ךעלעמַאּפ

 ,(טאל טאל םיכ

 -לעגייפ יד ןקישקעַא ןקח חולש
 טרעו ב"כ םירבד שמוח ןיא ;(טסענ

 טסענ ַא טניפעג ןעמ ביוא זַא ,טגָאזעג

 תאו םאה תא חלשת חלש. ,לעגייפ טימ

 ןעמענוצ טינ ןעמ רָאט ,''ךל חקת םינבה
 -ומ יד רָאנ ,רעדניק יד טימ רעטומ יד

 ןעמענוצ ןוא ןקישקעװַא ןעמ זומ רעט

 ןופ הוצמ יד זיא סָאד .רעדניק יד רָאנ

 ןַארַאפ זיא סע רעכלעוו ןגעוו ,ןקה חולש

 אתכסמ ארמג ןוא תוינשמ ןיא קרּפ ַא
 ,(?"ןקה חולש,,) ןילוח

 ןוא ך"נת ןיא םכילע םולש ,םולש
 -פס עזעיגילער עשידיי עלא ןיא רעכַאנ

 טנכיײצַאב ,ןדירפ ,"םולש, טרעװ םיר
 ,קיטע רעשידיי רעד ןופ דוסי-טּפיױה סלַא

 בהוא., ןייז לָאז ןעמ זַא ,טנרעל ןקזה ללה
 ןיא ,((א תובא) ?םולש ףדורו םולש
 ןיב םולש תאבה, טרעוו 'א האח הנשמ

 ןשיוװצ םולש ןכַאמ סָאד) "ורבחל םדא

 טנכערַאפ (ןטייווצ םעד ןוא שטנעמ ןייא
 ןיא .תווצמ עטסערג יד ןופ ענייא סלַא

 ןרעװ ט"נ ןיטג ארמג ןוא הנשמ רעד
 ףרַאד ןעמ סָאװ ןכַאז ךס ַא טכַארבעג
 לָאז סע ידכ ,''םולש יכרד ינּפמ,, ןָאט

 -מג ןב ןועמש ןבר אנת רעד .םולש ןייז
 יד ןופ ענייא זַא ,טגָאז ('א תובא) לאיל
 ,טייטש טלעוו יד עכלעוו ףיוא ,ןכַאז יירד

 םולש ןופ לאעדיא רעד .םולש זיא
 -ַאב יד ןיא ןַארַאפ זיא רעקלעפ ןשיווצ
 ןוא 'ד הכימ ןופ ךעלטיּפַאק עטנאק

 -רעביא ןלעוװ רעקלעפ יד זַא !ב היעשי
 ,סנזײארעקַא ןיא ןדרעוװש ערעייז ןדימש
 ןייק ןוא) "ברח יוג לא יוג ואשי אלו,

 848 .םכילע םולש--ןקה חלש

 ןטייווצ ןגעק ןביוהפיוא טינ טעװ קלָאפ

  ןַא ןעועג זיא סע .דרעװש יד קלָאפ

 ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא גהנמ רעטלַא
 ךיז ןסירגַאב וצ ןדיי ייב רעטעּפש ןוא
 ןוא ח"כ 'א לאומש) םולש טרָאװ ןטימ
 הוה, 'ד תובא הנשמ ,רעטרע ערעדנַא
 ערעדנַא ליפ ןוא "םדא לכ םולשב םידקמ
 רעיינ רעד ןיא ךיוא .(ארמג ןיא רעטרע
 ךיז ןעמ ןסירגַאב לארשיי-ץרא ןיא טייצ
 רענייא ןעװ -- ."םולש, טרָאװ ןטימ
 םולש םיא ןעמ טיג ,ןרָאפ וצ טמוק
 -ילָע םולש רעטרעװ יד טימ .?םכילע
 -יירפ גנוסירגַאב ַא ןָא ךיז טביוה "םכ
 וצ בוטש ןיא שודיק ראפ סטכַאנוצ-קיט
 ןטײלגַאב ןעמוק סָאװ ,םיכאלמ ייווצ יד
 ןקיזָאד םוצ .םייהַא לוש ןופ דיי םעד
 ַא ןרָאװעג טסַאּפעגוצ סנטצעל ןיא רמז
 טגניז ןעמ עכלעוו ,עידָאלעמ ערעדנוזַאב
 ,ןעגנורעייפ-"תבש גנוע,, יד ןיא

 רדא כ 1859 םכילע םולש
 עניארקוא ןיא ,וואלסאיערעּפ ןיא טע'רת
 ,(קרָאי-וינ ןיא ו"ערת רייא 'י ,1916 --
 ;שטיוװָאניבאר םולש ןופ םינָאדװעסּפ
 ;רעלעטשטפירש רעשידיי רעטמירַאב
 -רעדָאמ רעד ןופ רעפעש יד ןופ רענייא
 זיב 1881 ןופ ;רוטארעטיל רעשידיי רענ

 רענאיזאק ןעוועג םכילע םולש זיא 8
 1904 זיב רעכַאנ :;ינבול ןיא רעניבאר
 "עזרעב ךיוא ןיא רחוס-האובת ןעוועג
 טלעג טַאהעג :סעדא ןוא וועיק ןיא טנעגַא

 טניואוועג רע טָאה רעכַאנ ;ןריולרַאפ ןוא
 ,ךירטסע ,רעדנעל ענעדישראפ ןיא
 ,דנאלסור ןיא רעדע ,עקירעמַא ,ץייווש
 ץייווש ,דנַאלשטיײיד ,עילַאטיא ןיא רעכַאנ

 רעטרע-רוק ןיא טניואוועג טָאה רע ואוו)
 ןוא (טייקנארק-טכוזדניווש ןייז בילוצ

 זיא רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא 1914 טניז
 -עגנָא טָאה םכילע םולש -- .ןברָאטשעג
 1881 ןופ) שיאערבעה ןיא ןביירש ןביוה
 ןיא ןעגנולייצרעד ןוא םירמַאמ ןָא
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 טָאה 1889 ןיא ,(?הריפצה,, ,!?"ץילמה ,

 ענילק עטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ רע

 ןָא טלָאמעד ןופ ,שידיי ןיא ןעגנולייצרעד

 -רושז ןיִא) ןבעגעגסיױרַא רדסכ רע טָאה

 ןוא ערעסערג ((םרָאפ-ךוב ןיא ןוא ןלַאנ

 -גיק ,ןענאמָאר ,ןעגנולייצרעד ערענעלק
 -ביל טימ ןביושַאב ;ןעגנולייצרעד-רעד

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד רָאמוה ןוא טפַאש

 -רַאפ ןוא טעטש ערעסערג ןוא ערענעלק

 ןצנַאג םעד רוטארעטיל רעד ןיא טקיביײא

 -רָאפ עלַא ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידיי
 -סקלָאפ ערעלוּפָאּפ ןוא ערָאלק ןייז .ןעמ

 -סקלָאפ ןוא רעכעלמיטנגייא ןייז ,ךַארּפש

 רָאמוה ןוא ץיו רעשידי רעכעלמיט

 -וּפָאּפ עטסערג יד ןבראוורעד םיא ןבָאה

 עשידי עטסטיירב יד ןיא טעטירַאל

 -ָאר ערעסערג ענייז ןופ .,ןזיירק-רעזעל

 .ינעּפמעטס, טנַאקַאב ןענעז ןענַאמ
 עדנעשזדנָאלב, ,?ײװָאלָאס עלעסָאי;

 -יטולב,, ,(.ןבעל-ןרָאיטקַא ןופ) !!ןרעטש
 "קנאלב רעדנעס,, ,יילובמ,, ,'סַאּפש רעק

 היבוט ,, ןיא ןּפיט ןופ ןעגנורעדליש יד ןוא

 -גמ, ,"עקוועלירתכ, ,"רעקיכלימ רעד

 "סננח םעד יסייּפ לטָאמ,, ,"לדנעמ םח
 .ןעגנולייצרעד ערענעלק ליפ רעייז יד ןוא
 םוא ןבעל עשידיי סָאד ןרעדליש עכלעוו
 ,סנכָאװרעדניא ןוא בוט-םוי ןֹוא תבש

 ןעגנולייצרעד:רעדניק עשיריל יד ןוא

 םעד טינ טרעדלישעג טָאה םכילע םולש

 ןטושּפ םעד רָאנ ,ּפיט ןכעלנייוועגרעסיוא
 טייקכעלביל ןוא ןח ןצנַאג ןייז טימ דיי
 םכילע םולש .ןרערט זיב רָאמוה ןוא
 -ָאיבָאטיױא ןייז ךיוא טכעלטנפערַאפ טָאה

 םנופ,, קרעוו םעד ןיא עיפארג
 -ארעטיל ןייז ןֹופ ןטייצ עטשרע יד ןיא
 ךיוא םכילע םולש טָאה טייקיטעט רעשיר
 -ָאילביב סקלָאפ עשידיי יד , ןבעגעגסױרַא

 טנַאקַאב ךיוא זיא םכילע םולש ."געט
 ןופ "לקינייא, סָאד ןעמָאנ ןטימ ןעוועג

 וצ ץאזנגעק ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 -- ."עדייז,, סלַא םירפס רכומ עלעדנעמ

 המלש--ןויצמולש

 "דירַאי
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 -עמָאק ןבירשעג ךיוא טָאה םכילע םולש

 עטכַאמעגרעביא ןוא עלעניגירָא ,סעיד

 רעווש,,) ןעגנולייצרעד ענעגייא ענייז ןופ

 "ךצוא רעד, ,"ךמע, ,"דיי ַא ןייז וצ
 קרעו עטלמַאזעג יד -- .(ערעדנַא ןוא

 ןיא ןענישרעד ןענעז םכילע םולש ןופ

 שיאערבעה ןיא .רעדנעב 28 ןיא שידיי

 "יא קרעװ יד ןופ לייט עסיורג א ןענעז

 ,ד .י םעדייא ןייז ךרוד ןרָאװעג טצעזרעב

 םכילע םולש רעביא -- .שטיוװָאקרעב
 ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ,ןעגנולדנַאהּפָא
 רערעסערג ַא ןוא םיטרּפ .ווירב ענייז

 ,"ןָאקיסקעל ,, סנזייר ןיא עיפַארגָאילביב

 עשידי הרדנסכלא ,ןויצמולש
 -- 16 טגינעקעג) לארשי-ץרא ןיא גינעק
 -עכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ 6

 ;יאני רדנסכלא גינעק ןופ הנמלא ,(גנונ

 .ךעביא םישורּפ יד ןבָאה טייצ ריא ןיא
 יד ןגעק דנַאל ןיא טכַאמ יד ןעמונעג

 -עוש יד ןעוװעג ןבָאה לָאז יז ;םיקידצ

 טרעװ :חטש ןב ןועמש אנת ןופ רעטס

 יד ןיא תקדצ עסיורג סלַא טנַאמרעד

 עשידומלת ןיא ןוא סויוואלפ ןופ קרעוו

 ןיא .(ערעדנַא ןוא ג"כ תינעת) ןלַאװק
 -עגּפָא הלודג הנוהכ יד זיא טייצ ריא
 "עק ןופ ןאזרעּפ רעד ןופ ןרָאװעג טלייט
 ייווצ יד ןופ רעטומ יד ןעוועג זיא יז ;גינ

 -לעוו ,סולבוטסירַא ןוא סונקרוה רעדירב

 ערעװש ךיז ןשיוװצ טריפעג ןבָאה עכ

 .,ןפמַאק

 ,"םירוּפ. עז תֹונמ חלש

 ."ךורע ןחלוש , עז ְךֹורֵע ןחלש

 ."זח, עז (ץ"ש) רובצ חילש

 ,"םייבר ,יבר, עז א"טילש

 ,לארשי-ץרא ץנַאג רעביא ךלמ המלש
 טגינעקעג ;'ךלמה המלש. סלַא טנַאקַאב
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 -עלנייוועג רעד רַאפ 982 --- 970 ךרעל

 ןטשרע ןופ רעיוב ;גנונעכערטייצ רעכ

 רבחמ עיצידארט רעד טיול ;שדקמה תיב
 ילשמ ,םירישה ריש םירפס-ך"נת יד ןופ

 ךעלטיּפַאק לייט ןופ ךיוא ןוא תלהק ןוא

 (ה א םיכלמ) ך"נת םעד טיול ;םילהת

 רבחמ ,ןשטנעמ עלַא ןופ רעטסגולק רעד
 ,םיריש ךס ַא ןופ ןוא םילשמ ךס ַא ןופ

 ןבעל סכלמה המלש ןגעוו רוּפיס רעד

 רפס ןיא טלייצרעד טרעוו טפַאשרעה ןוא
 ןוא ,א""י -- 'א ךעלטיּפַאק ַא םיכלמ

 'ט--"א ךעלטיּפַאק 'ב םימיה ירבד

 ערעגניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא המלש
 .עבש תב בייוו ןייז ןופ ךלמה דוד ןופ ןיז

 "עז ,ןזיירק-ףיוה סדוד ןיא ,םילשורי ןיא

 עכלעוו ןופ ,ןעײטרַאּפ ייווצ ןעוועג ןענ

 ףרַאד גינעק זַא ,ןטלַאהעג טָאה ענייא
 הינדא ,דוד ןופ ןוז רערעטלע רעד ןרעוו

 ײטרַאּפ יד טָאה טגיזעג רעבָא ,תיגח ןב

 עכלעוו ,איבנה ןתנ ןוא ןהכה קודצ ןופ

 -כָאנ .ךלמה המלש טימ ןטלַאהעג טָאה
 יד ןעמונעגרעביא טָאה המלש יו םעד

 עכעלטע ןטיוט טזָאלעג רע טָאה הכולמ

 רעדורב ןייז ,רענגעק-טּפיוח ענייז ןופ !
 טריזינַאגרָא טָאה רע .באוי .,הינדא

 -ַאב ,ןצניװָארּפ ןיא לארשייץרא ץנַאג

 ,ץניװָארּפ רעדעי ןיא רעשרעה טמיטש

 -יװטנַא ,ןעגנוטסעפ ןוא טעטש טיובעג
 טימ לארשייץרא ןופ לדנַאה םעד טלק

 "רעד ך"נת רעד ןוא ,רעדנעל עטייוו

 טרעכיײרַאב קרַאטש טָאה רע זַא ,טלייצ
 -ערג ענייז טרעטיירברַאפ ןוא דנַאל סָאד

 םולש ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי יד ןוא ,ןצענ
 תחתו ונפג תחת שיא,, ,דנַאטשליױאוו ןוא

 טוג ַא טריפעג טָאה רעדעי ,י"ותנאת
 ךלמה המלש ןופ טַאט עטסערג יד בעל

 סָאד טיובעג טָאה רע סָאװ .,ןעוועג זיא

 ןוא ,םילשורי ןיא שדקמה תיב עטשרע
 םילשורי ןיא ןפאשעג םורַא ױזַא טָאה
 ןשידיי ןזעיגילער םעד רַאפ רעטנעצ םעד'
 רעד ךרוד ןבָאה ןדיי ליפ םגה ןוא ,ןבעל

 2 המלש

 שדקמה תיב ןט1 ןופ טייצ רעצנַאג

 -ארּפ ענעגייא ערעייז ןבָאה טוואורּפעג

 תונברק רַאפ רעטרע עקילייה עלעיצניוו

 םילשורי רעבָא ,(ערעדנַא ןוא תומב יד)

 טייצ רעד טימ זיא שדקמה תיב סָאד ןוא

 "ידיי רעזעיגילער רעד ןרָאװעג ךעלקריוו
 רעד ךלמה המלש ןגעו .רעטנעצ רעש

 ןעועג זיא רע נַא ,ך"נת רעד טלייצ
 ךיז רע טָאה המכח יד זַא ןוא גולק רעייז

 "עמוא ןופ זַא ןוא טָאג ייב ןטעבעגסיוא
 "גולק ןייז ןרעה ןעמוקעג ןעמ זיא םוט
 ןוא ןעיורפ 2 יד טימ השעמ יד) טפַאש

 עדנעמוקנָא עקירעגיינ יד ןשיווצ ;(דניק

 .אבש ןופ הכלמ יד ןעוװעג ךיוא זיא

 ןיא ך"נת רעד טלייצרעד קיטייצכיילג

 ירבד ןוא םיכלמ םירפס עטנָאמרעד יד

 סױרגַא טריפעג טָאה המלש זַא ,(םימיה
 ,ןצַאלַאּפ רערעייט טיובעג ,ןבעל-סוסקול

 לייט ןטסערג םעד ,ןעיורפ 1,000 טָאהעג

 המלש טלדַאט ך"נת רעד .עשידיי-טינ

 -רעד זַא ,טלייצרעד ןוא ,ראפרעד ךלמה

 רעד ןוא ,טפָארטשעג טָאג םיא טָאה רַאפ
 ןופ םענייא טָאה ינולישה היחא איבנ

 ןסייהעג ,טבנ ןב םעברי ,םיאנוש סהמלש

 רעבָא ,לארשי:ץרא ןופ לייט ַא ןסיײרטַא

 ַא ןפַאש ןוא ,טיױט סהמלש ךָאנ טשרע

 "למ ןופ סלַאפנדעי .הכולמ ערעדנוזַאב
 יד ןשיװצ ךערּפשעג ןופ ,ב"י 'א םיכ
 ןז סהמלש ןוא רעייטשרָאפ עשידיי

 ןעז וצ זיא ,טיוט סהמלש ךָאנ םעבחר
 ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה קלָאפ סָאד זַא

 טָאה המלש סָאװ ןרעייטש עסיורג יד
 טריפעג טָאה סָאד זַא ןוא ,טגײלעגפױרַא
 ןיא לארשי-ץרא ןופ גנוטלַאּפש רעד וצ
 ןהמלש .םירפא ןוא הדוהי ,תוכולמ ייווצ
 ןבעלוצרעביא ןעוועג טרָאּפשרַאפ זיא
 ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,ךורב ַאזַא
 -עג זיא המלש .טיוט ןייז ךָאנ טשרע
 הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ןברָאטש
 ,םילשורי ןיא דוד תיב יכלמ ירבק יד ןיא
 ןוז ןייז ןופ טייצ רעד ןיא טשרע ןוא
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 ,גנוטלַאּפש יד ןעמוקעגרָאפ זיא םעבחר

 ילשמ ,םירישה ריש : םירפס יד ןגעוו --

 טלַאה עיצידארט יד עכלעוו ,תלהק ןוא

 רימ ןבעג ,רבחמ רעייז סלַא ךלמה המלש

 יו ,רעטרעוװכוז עדנעפערטַאב יד ייב

 ןיא ."םירישה ריש, ,'תלהק,, ,"ילשמ,

 -עגוצ ןעמ טָאה ינש תיב ןֹופ ןטייצ יד
 רפס ַא ךיוא רבחמ סלַא המלש וצ ןבירש

 ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,"המלש תמכח,

 .""םינורחא םיבותכ,, יד ןשיווצ ,שיכירג

 ןעמ ."המלש תמכח טרָאװכוז עז

 ירומזמ, ןבירשעגוצ ךיוא םיא טָאה
 עכלעוו ,הדגַא יֹרוּפס יד ןיא -- ."המלש

 רעביא ןרָאװעג ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןענעז

 -עטעּפש ךיוא ןוא ,םישרדמ ,ארמג רעד

 רתסא תליגמ וצ ינש םוגרת) םירפס ער
 -וּפמס ליפ טלייצרעד ןרעוו ,(עדעדנַא ןוא

 ,ךלמה המלש ןגעװ סעדנעגעל ןוא םיר

 ("?המלש אטכ.) לוטש ןייז ,המכח ןייז

 ןוא תויח ןופ ךַארּפש יד ןייטשראפ ןייז

 ןשרעה ןייז ,ןזָארג ןוא רעמיוב ןוא תופוע

 -נוזַאב וא ,םידש ןוא םיכאלמ רעביא

 ךלמ רעד ,יאדמשא יוװ רוּפיס רעד סרעד

 סלַא טלעטשרַאפ ךיז טָאה ,םידש יד ןופ

 ןיא טגינעקעג טָאה רע ןוא ךלמה המלש
 -עגמורַא טָאה המלש יו ןוא ,םילשורי
 ןוא שטנעמ רעכעלנייוועג סלַא טרעדנַאװ
 ןיב ךיא) ?המלש ינא, ןגירשעג

 "עג טינ םיא טָאה רענייק רעבָא '"המלש

 -עּפש רע זיא רוּפיס ןייא טיול .טביולג
 (ח"ס ןיטג) ךלמ ןרָאװעג רעדיוו רעט

 -יא ןענעז םירוּפס עקיזָאד יד ןופ לייט
 ערעדנַא ךרוד ךיוא ןרָאװעג ןעמונעגרעב
 -עמכַאמ רעד .ןיא סרעדנוזַאב ,רעקלעפ

 רעד ןיא רעטעּפש ןוא ,טלעוו רעשינאד

 -סעדנעגעל יד ןיא טלעװ רעכעלטסירק
 יד) !ףלאקראמ ןוא המלש ,, ,ןעגנולמאז
 "עז ארמג רעד ןיא (םירוּפיס-יאדמשא

 טנעה יד ןשַאװ) תונקת לייט ןַארַאפ ןענ

 ןגעוו (ערעדנַא ןוא ןיכוריע ,ןסע םוצ

 טָאה המלש זַא ,טגָאזעג טרעוו סע עכלעוו

 84 תרדא

 -נַא ןוא א"כ ןיבוריע) ןעוועג ןקתמ יז

 רעטנוא םילשורי ןיא .(רעטרע ערעד

 ןופ ץַאלּפ ןפיוא טעשטעמיראמָא םעד

 עכלעוו ,ןלייה ןַארַאפ ןענעז שדקמה תיב

 ןפיא ."ןלַאטש טסהמלש , טפור ןעמ

 -ַאפ ןענעז ןורבח ןייק םילשורי ןופ געוו

 טפור ןעמ עכלעוו ,סנקעב-רעסאוו ןאד

 רעטרעווכוז יד עז -- ,"המלש תוכרב;;

 תמכח ,"שדקמה תיב,/ ,"יאדמשא;;

 ןוא ייאבש ,, ,"תלהק,, ,"ילשמ,, ,"המלש

 "םירישה ריש.

 ,הרדא םהרבא יברב המלש
 "עצרַאב ןיא 1810 -- 1259) א"בשר
 -ַאב ,קסוּפ רעטמיראב ;(עינַאּפש ,אנָאל

 ןב המלש יבר) א"בשר רעד סלַא טנַאק

 ןוא תובושתו תולאש ןופ רבחמ ;(םהרבא

 ;ארמג ןופ תותכסמ ליפ ףיוא םישודיח

 יד ןופ רענייא סלַא טנכערַאפ טרעוו

 ןופ הנוי ונבר ןופ דימלת ;"םינושאר,
 בר רעד סלַא טנעקרענַא ןעוועג ;ידנוריג

 -יוא רעטנעקרענַא ןוא עינַאּפש ןופ ללוכה

 רעשידי רעצנַאג רעד ןיא טעטירָאט
 -סיױרַא רע זיא תובושת ענייז ןיא .טלעוו

 -יפ טנגוי רעד ןיא ןענרעל ןגעק ןטערטעג

 הרות יד ןייז שרפמ ןגעק ןוא עיפָאזָאל

 רעד זיא טנַאקַאב ;ןיז ןשירָאגעלַא ןיא
 טָאה ינינּפה היעדי יבר ןכלעוו ,ווירב
 ןקידיטרַאפ וצ א"בשר םוצ ןבירשעג

 רעד :ם"במר ןופ םירפס עשיפָאזָאליפ יד

 יד ץוחַא ,ןעועג רבחמ טָאה א"בשר

 ךיוא ,םישודיח ןוא תובושתו תולאש
 ?'רצקה, ןוא "ךוראה2) תיבה תרות
 תוכלה ףיוא שדוקה תדובע ,רתיחו רוסיא

 יד ןגעק וירב-סגנוקידייטרַאפ ,תבש

 םיחלג עכעלטסירק ןופ ןעגנוקידלושַאב

 רעד .םוטנדיי ןפיוא רענעמלוסומ ןוא
 עסיורג ַא טריפעג ךיוא טָאה א"בשר
 ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז ןוא הבישי
 יבר ,(הרות ןופ שרפמ רעד) ייחב ונבר
 וכע ןמד קחצי יבר ,(א"כטיר) בוט"םוי
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 טריפעג טָאה א"בשר רעד .ערעדנַא ןוא

 יבר לבוקמ םעד ןגעק ףמַאק ןפרַאש ַא

 ,איפעלובַא םהרבא

 ןוא לבוקמ יולה ,ץיבקלַא המלש
 ןיא טשרעוצ ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ןטיּפ

 ןיא רעכַאנ ,לאּפאנאירדַא ןוא יקינָאלַאס
 ;וריבודרוק השמ יבר ןופ רעגָאװש ;תפצ

 טנַאקַאב סרעדנוזַאב ;םירפס ןופ רבחמ
 ןעמ סָאװ ,''ידוד הכל, ,טויּפ ןייז ךרוד

 ,תבש תלבק וצ טגָאז

 -ע) י"ׂשר ,קחצי יברב המלש
 ןיא 1040 ןעגנוניימ לייט טיול ןּריוב

 רטפנ -- ךיירקנארפ ןיא שיורט ,אורט

 רעד ,((1108 ה"סתת זומת ה"כ ןרָאװעג

 שמוח ןופ שרפמ רעשידיי רעטסטמירַאב

 ןופ ןוא ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא ןוא
 ישר ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ,ארמג רעד

 ןעװ רָאי ןגעו ,(יקחצי המלש ונבר)

 ןַארַאפ ןענעז ןרָאװעג ןריובעג זיא ייישר
 ןופ רעירפ זַא ,ןעניימ לייט ,תועד יקולח

 זיא קחצי יבר רעטָאפ סי"שר .0
 ןופ טגנערב י"שר ןוא ,ןדמל ַא ןעוועג

 הרז הדובע ןיא שוריּפ ַא ןעמָאנ ןייז

 זיא י"שר ןופ יבר-טּפיוה רעד .ה"ע

 טָאה רע רעבָא ,רקי רב בקעי יבר ןעוועג

 ןופ תובישי ערעדנַא ןיא טנרעלעג ךיוא

 טָאה רע ואוו ,(ריתול ימכח) ןעגניראטאל

 -רטנוק, ענעדישרַאפ טלמַאזעגפיונוצ
 םירוחב-הבישי יד עכלעוו ןיא ,''םיס
 ענעדישרַאפ ןבירשרַאפ טַָאהעג ןבָאה

 טלייצרעד י"שר .ארמג רעד ןופ ןשטייט
 טנרעלעג טָאה רע יװ ,סרדּפה רפס ןיא
 ןסע וצ טיורב ןייק קידנבָאה טינ הרות
 ןייז ןיא טצעזַאב ךיז י"שר טָאה רעכַאנ
 טמירַאב רע זיא דלַאב ןוא ַאורט טָאטש

 ןוא ארמג רעד ןופ שרפמ סלַא ןרָאװעג

 םיא וצ ןעמארטש ןביוהעגנָא ןבָאה סע

 טימַאב ךיז טָאה י"שר .,םידימלת ליפ
 יד ןופ םיטשּפ עלַא יד ןרילארטנָאקוצכָאנ
 "עגסיוא טָאה ןײלַא רע ןוא םיסרטנוק

 86 ט"שר) המלש--ץיבקלא המלש

 ךיוא טָאה ןוא ייז ןופ עטסעב יד ןבילק

 יז ןוא ,םיטשּפ ענעגייא ענייז ןבעגעגוצ

 ַא ןיא ןבירשעגפיוא ןוא טריגַאדער עלַא

 רעצרו רערָאלק ,רעטפַאהרעטסיײמ

 ןענַאטשנַא זיא םורַא ױזַא ןוא ,ךַארּפש
 זיא סָאװ ,ארמג ףיוא י"שר שוריּפ רעד

 זיב ארמג ןענרעל ןופ דוסי רעד ןרָאװעג

 ןצונַאב םעד בילוצ גָאט ןקיטנייה ףיוא

 טפָא ץנַאג טרעװ םיסרטנוק יד טימ ךיז

 יד ךרוד ןפורעגנָא שוריּפ סי"שר ךיוא

 ישר .,"סרטנוקה שוריּפ,, תופסות ילעב

 ,שמוח ףיוא שוריּפ ַא ןבירשעג ךיוא טָאה

 ךרוד טנרעלעג טנייה זיב טרעװו סָאװ

 רע ;י"שר טימ שמוח .,טלַא ןוא גנוי

 לייט ףיוא םישוריּפ ןבירשעג ךיוא טָאה |

 "שר ןופ ,ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא
 סדרּפה רפס;/ רעד ןַארַאפ ךיוא ןענעז

 "הרואה רפס,, ,תובושת ןוא םיניד ףיוא
 ןוא תוחילס ,תובושתו תולאש ,י'רודיס,

 רעסיורג ַא ךיוא טמַאטש ךעלנײשרַאװ
 -לת ןייז ןופ) ?ירטיוו רוזחמ,, ןופ לייט

 יישר ,יי''שר ןופ (ירטיוו החמש יבר דימ

 ירד רָאנ ,טַאהעג טינ ןיז ןייק טָאה
 טַאהעג רע טָאה ייז ןופ ןוא ,רעטכעט

 ילעב עטשרע יד ,ךעלקינייא עטמירַאב

 / ,(ם"בשר) ריאמ ןב לאומש יבו ,תופסות

 עטצעל יד .ערעדנַא ןוא םת בקעי ונבר

 -לָאװרַאפ ןעוועג ןענעז י"שר ןופ ןרָאי

 ןופ תורזג עכעלקערש יד ףךרוד טנק
 עז) בלצה יעסונ ,רערָאפ-ץיירק ,ו"נתת

 -עגסיוא ןבָאה עכלעוו ,(''רערָאפ-ץיירק,
 עדנעגעל יד .תולהק עשידיי ליפ ןטכָאש
 טגָאזעגרָאפ טָאה י"שר זַא ,טלייצרעד

 דירפרָאג רערָאפ-ץיירק יד ןופ רעריפ םעד
 זַא ,הלּפמ ַא ןבָאה טעװ רע זַא ,ןָאױב ןופ

 טימ ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקירוצ טעװ רע
 רעבָא ןעשעג זיא ױזַא זַא ןוא ,רעטיר 3

 -רעד ןעמ .עדנעגעל ַא רָאנ זיא סָאד
 זַא ,רעטומ ס'"ישר ןגעו ךיוא טלייצ
 ישר טימ רעגנאווש ןעוועג זיא יז ןעוו
 לסעג לָאמש ַא ןעגנאגעגייברַאפ יז זיא
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 -עג ריא ןוא ןרָאפעגכרוד זיא רופ ַא ןוא

 ַא ןעשעג זיא ריא ןוא ,ןטיוט וצ טארד

 זיא סַאג טייז רעד ןופ טנַאװ יד זַא ,סנ |

 זיא רעטומ יד ןוא ןגיובעגנייא ןרָאװעג

 "רעד עדנעגעל עטייווצ ַא .ןירַא טרָאד
 טָאה רע זַא ,רעטָאפ ס'יישר ןגעוו טלייצ
 ןוא טנאילירב ַא ןפיוקרַאפ וצ טָאהעג

 ןפיוק טלָאװעג םיא ןבָאה םיחלג ןעוו
 טנאילירב םעד רע טָאה ,םלצ ַא רַאפ

 ראפרעד ןוא ,ךייט ןיא ןפרָאװעגנײרַא
 -- .ןוז ַאזַא וצ ןעװעג הכוז רע טָאה
 -עגנָא ױזַא ןרָאװעג זיא שוריּפ סי"שר

 טָאה ןעמ זַא ,לארשי תוצופת לכב ןעמונ

 ןשרּפ רעד) ?אתדנשרּפ,, ןפורעג ן"שר
 זיא שמוח ףיוא שוריּפ ןייז ןוא ,(תד ןופ

 -ערבעה עטשרע סָאד ןעוועג ךעלניײשרַאװ
 טקורדעג ןרָאװעג זיא סָאװ רפס עשיא
 טצונַאב יישר .(ה"לר ,14/78 רָאי ןיא)

 -קד ןופ םירפס עסיוועג שוריּפ ןייז ןיא

 -טלַא ןיא רעטרעוו ליפ רעביא טצעז ,קוד

 ,שטייד ןיא לָאמלייט ןוא שיזיוצנַארפ

 םעד ןגעװ .,"זעלב,, םיא ייב טסייה סָאװ

 ,רעטעטשמראד ןופ ךוב סָאד ןַארַאפ זיא

 סי'שר ןופ טנורג ןפיוא טָאה רעכלעוו

 יד טשרָאפעג רעטרעו ששיזיוצנארפ

 ןופ .שיזיוצנַארפ ןופ גנולקיװטנַא
 זיא י"שר זַא ןעז וצ זיא רעטרע ליפ
 יװ ,ןיצידעמ טימ טנַאקַאב ןעוועג ךיוא
 ןָאק ןעמונעגנָא ןעוועג זיא י"שר טייוו

 םיא טפור עמ סָאװ .,ןופרעד ןעז ןעמ
 ןענעז םישוריּפ ליפ ןוא ,"שודקה י"שר,

 ישר שוריּפ םעד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג

 "םימכח יתפש,, ,"יחרזמ,,) שמוח ףיוא
 לייט ןַארַאפ ןענעז סע .(ערעדנַא ןוא
 וצ וצ טבײירש ןעמ עכלעוו םישוריּפ

 טינ ייז ןעמַאטש תמאב רעבָא ,י"שר
 זיא ץיורוחה היעשי יבר .י"שר ןופ
 רבחמ טָאה י"שר זַא ,טביירש ה"לש
 ןוא שדוקה חור טימ שוריּפ ןייז ןעוועג
 ןדעי ןיא ןייז קדקדמ רעבירעד ףרַאד ןעמ
 -עג ןענעז יישר ןגעוו -- .סנייז טרָאװ

 858 םש--תודועס שלש

 -ּפָא עכעלטפַאשנסיװ ליפ ןרָאװעג ןבירש
 יד זויא שיאערבעה ןיא .ןעגנולדנַאה

 .י"שר,, ,ץישפיל .מ .א ןופ טעברַא עטסעב

 (סעדישעלאש )) תודועפ שלש
 ."תבש., טרָאװכוז עז

 ."תודימ, עז תֹודימ הרשע שלש

 .ילבא , עז (םיׂשולש ) םישלש

 -ערבעה ןיא םיׂשודקה תומש ,םש
 ןושל ןיא ,"ןעמָאנ, ,"םש., זיא שיא

 טצונַאב ןעמ .ןעמענ ,"תומש , םיבר

 יָאנ םעד ןענעכיײצַאב וצ םש טרָאװ סָאד
 יד ,םישודקה תומש ןוא ,טָאג ןֹופ ןעמ

 "היה םש; .טָאג ןופ ןעמענ עקילייה

 ןעמ ;טָאג ןופ "הוהי, ןעמָאנ רעד טסייה
 םש,, קורדסיוא םעד ךיוא וצרעד טצונַאב

 ןוא קיטסימ רעשידיי רעד ןיא ."שרופמה

 טכַארטַאב טָאג ןופ ןעמענ יד ןרעוו חלבק
 -ַאפ זיא סע ןוא עקילייה רעייז סלַא

 טצונַאב סָאװ ,רעד זַא ,ןביולג רעד ןאר

 -גואוו ןזייװַאב ןָאק ,קיטכיר ייז טימ ךיז
 -ָאנ רעד זיא ןופרעד זַא ,ךעלגעמ) רעד

 ןופ ןעמענ עכלעוַא .("םש לעב, ןעמ

 ןעמענ יד ץוחַא .ליפ ןַארַאפ ןענעז טָאג
 ןוא ידש ,םיהלא .,"הוהי, יװ ך"נ ןיא

 ןישודיק ארמג רעד ןיא טרעוװ ,ערעדנַא

 (ב"מ) 42 ןופ םש ַא טנַאמרעד א"ע
 ךיוא זיא םירפס הלבק יד ןיא .תויתוא
 עז -- .תויתוא (/9) ב"ע ןב םש ןַארַאפ
 ,"הוהי,, ,"ןיד,, ,''םיהלא,, רעטרעווכוז יד
 ."ידש,, ,"םימחר,, ,"תודימ,

 ןיז יירד סחנ ןופ ןוז רעטסטלע רעד םֵׁש
 טױל .(ה תישארב שמוח) תפי ,םח ,םש

 ןירדהנס ארמג רעד ןיא עיצידַארט ַא

 ירעטסגניא רעד ןעװעג םש ןיא ט'ס

 רעטסנושח רעד ןעוועג זיא רע לייוו רָאנ

 ,טשרעוצ טלעטשעג שמוח רעד םיא טָאה
 םש טרעװ שרדמ ןיא ארמג רעד ןיא

 ,ןַאמ רעמורפ רעייז ַא סלַא טלעטשעגרָאפ
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 -עג ןוא טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא סָאװ

 ואו "שרדמה תיב, םענעגייא ןַא טַאה

 שרדמה תיב) הרות טנרעלעג טָאה ןעמ

 ערעדנַא ןוא ג"כ תוכמ ,"רבעו םש לש

 ןרעו 'י תישארב שמוח ןיא -- .(רעטרע
 ןוא םח םש ןופ רעדניק יד טנכערעגסיוא
 סָאװ רעקלעפ יד ןופ ןעמענ יד ןוא תפי
 םש ןופ .ייז ןופ טמַאטשעגּפָא ןבָאה

 -לעפ יד ךיוא ןוא ןדיי יד ּפָא ןעמַאטש

 -עס,, סלַא טנכייצַאב ןרעװ סָאװ ,רעק
 -לַא ,"םעס,, ,"םש,, טרָאװ ןופ) "ןטימ

 ןוא םיטבש עשיבַארַא ענעדישרַאפ יד ,ָאז

 סלַא טנכיײצַאב טפַאשנסיװ יד .ערעדנַא

 טדערעג ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד ןטימעס

 ןענעז עכלעוו ,ןכארּפש עשיטימעס יד
 ,שיצינעפ-טלַא) ךיז וצ ךעלדנע רעייז

 יד ןוא שיבַארַא ,שיאעמַארַא ,שיאערבעה

 רעבירעד ןוא ,(ןכַארּפש עטדנַאורַאפ
 -לֵא יד ךיוא ןטימעס סלַא טנכערַאפ ןרעוו

 "ארב ןיא שמוח רעד םגה ,םיינענכ עט
 ןופ .םח ןופ ןוז ןענכ טנכער תיש
 סָאד ךיוא טמַאטש "ןטימעס,, טרָאװ

 רעבָא זיא סָאװ ,"םזיטימעסיטנַא , טרָאװ

 האנש ןופ רָאנ טעמכ גנונעכײצַאב ַא
 -עס ןופ טפַאשנסיוו רעד ןיא -- .ןדיי וצ

 ייוצ ןעמ טדיישרעטנוא עיגָאלָאטימ

 -ךרָאנ :ןכַארּפש עשיטימעס ןופ ןגייווצ

 .שירושא ,שילבב ,שיאערבעה) שיטימעס
 שיטימעס'דיז ןוא (שימַארַא ,שיצינעפ

 "ארפ יד ,(שיניסעבַא-טלַא ןוא שיבַארַא)
 וצ ןדיי עקיטנייה עלַא ןרעהעג יצ ,עג
 טציא זיב זיא עסאר רעשיטימעס רעד
 טרָאװכוז עז .ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ
 דיי, ,?עיגָאלָאּפָארטנַא;;

 ,םש., עז היוה םש ,שרופמה םש
 ."תומש

 --1229) ארייקלאפ ןבא בוט םש
 ;(ארעקלַאּפ ןופ ,עינַאּפש ןיא 1200 ךָאנ
 -סיוא טימַאב ,רעטלַאלטימ ןיא ףָאזָאליפ

 860 יאמש--זערופמה םש

 רבחמ ;עיגילער ןוא עיּפָאזָאליפ ןכיילגוצ

 ןשיוװצ חוכיו ַא ,"חוכיוה רפס,, (1 :ןופ

 רענגעקו דיסח ַא ןוא (ףָאזָאליפ) םכח ַא

 -ילער זַא ,ןזייוועצפיוא (עיפָאזָאליפ ןופ

 ;ןעמַאזוצ ןייג ןענָאק עיּפָאזָאליפ ןוא עיג
 ,(גרָאז ןגעק םַאזלַאב) ?וגיה ירצ, (2

 ,רוטארעטיל .רעשיטע ןופ לרעפ ַא
 זַא ,שטנעמ םעד ןזייווואוצפיוא ,טסיירט
 (6 :;סעיזוליא רָאנ ןענעז ןגרָאז ענייז

 רפס,, (4 {'תוריקח ןוא רסומ ,"שקבמה,,
 הרומ, (0 ;המשנ רעד רעביא ''שפנה

 ??םיכובנ הרומ,, םוצ שוריּפ ,,'הרומה
 תודימ יד רעביא ,"תולעמה רפס, 6
 . ,שטנעמ ןופ

 ,הנשמ רעד ןופ אנת ןקוה יאמש
 -ייב) ללה טימ ןעמַאזוצ טנָאמרעד טרעוו

 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1 םעד ןיא עד
 רעד ןיא .,(גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 סלַא טנכערעג רע טרעוו 'א תובא הנשמ

 ,?תוגוז; עז) "תוגוז, יד ןופ רענייא

 ןיא חנשמ רעד טיול ןוא ,יאמש ןוא ללה

 ןיא ןיד ןיב בא ןעוועג רע זיא 'ב הגיגח
 ללה ןכלעוו ןיא ,םילשורי ןיא ןירדהנס

 יװ) ןעוועג זיא רע .אישנ ןעוועג זיא
 ןופ דימלת ַא (טגָאז 'א תובא הנשמ יד

 ןַא טַאהעג טָאה רע ;ןוילטבאו היעמש

 טָאה ייז ,םידימלת ןוא הבישי ענעגייא
 עז ייז ןוא ?יאמש תיב,, יד ןפורעג ןעמ

 הקולחמ ןיא תוכלה ליפ ןיא ןעוועג ןענ
 ןענעז סנטסיימ ןוא ,"ללה תיב, יד טימ

 עֹז) םירימחמ יד ןעװעג יאמש תיב יד
 תבש ארמג רעד ןיא .("ללה,, טרָאװכוז
 סלַא טנכײצַאב יאמש טרעװ א"ל

 חונ סלַא ללה וצ ץַאזנגעק ןיא) "ןדפק.;
 זיא רעטרעוו ענייז ןופ רעבָא .(תוירבל

 ךעלרע ןסייהעג טָאה רע זַא ןעז וצ
 רע טגָאז 'א תובא ןיא :ןשטנעמ ןטלַאה
 השעו טעמ רומא ,עבק ךתרות השע;
 רבסב םדאה לכ תא לבקמ הוהו הברה
 דער ,תועיבקב הרות ןענרעל) ?תופי םיִנּפ
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 ןדעי ףיוא םענ ןוא ,ךס ַא וט ןוא קינייװ

 סויואלפ .(םינּפ ןייש ַא טימ ןשטנעמ
 טמָארטשעג טָאה יאמש זַא ,טלייצרעד

 "רוה טעפנחעג ןבָאה עכלעוו ,ןירדהנס יד

 יד ןטיױט רַאפ טּפשמ ןייז תעב ןסוד
 רעקיזָאד רעד ןגעוו .לילג ןיא םיאנק

 סע רעכלעוו ןיא ,סויוװַאלפ ןופ עלעטש
 "סאעמאס;, טרָאװ סָאד טנָאמרעד טרעוו
 -גולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 רעדָא "יאמש, טניימ סָאד יצ ,ןעג

 םיאנת תודלות,, ןאמייה עז -- ."היעמשי/
 ."יאמש , ןוא ייללה,, טרָאװכוז !'םיארומאו
 ,"ללה,, טרָאװכוז עז --

 ."דמושמ ,, עז רֹמׁש

 רפס ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ לֹאומׁש
 ןבירשַאב ןרעו סע ןכלעוו ןיא ,לאומש

 ןיא) איבנה לאומש ןגעוװ םירוּפס יד

 "ייא ןעוועג זיא לאומש -- .('א לאומש
 ןוא ןדיי ייב םיאיבנ עטשרע יד ןופ רענ
 טרעדנוהרָאי ןט11 םעד ןיא טבעלעג טָאה
 ,גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ

 וַא ,טלייצרעד טרעװו לאומש רפס ןיא

 ןיא הנקלא ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז

 זַא ,ןבעגעגוצ טרעוו 'ו 'א םימיח ירבד

 -ארט רעד טיול ןוא ,יול ַא ןעוועג זיא רע
 ןוא ,(חרוק ןופ טמַאטשעג רע טָאה עיציד

 -עג םיא טָאה עכלעוו ,הנח רעטומ ןייז
 ךעדניק ןייק ןבָאה טינ ןרָאי ךָאנ ןריוב

 ןייז וצ ןעוועג שידקמ םיא טָאה יז ןוא

 ןכשמ סטָאג ןיא ןעניד וצ ןוא ריזנ ַא
 טױט ןכָאנ .ןןהכה ילע ייב הליש ןיא

 רעריפ רעד ןרָאװעג לאומש זיא ילע ןופ
 טָאטש ןייז ןופ ןוא ,ןדיי ייב טפוש ןוא
 ןיא טעטש יד ןכוזַאב רע טגעלפ המר
 לאומש) עבש ראב זיב ןד ןופ לארשייץרא
 ענייז .ןדיי יד ןטּפשמ ןוא ('ז ןוא 'ג יא
 טינ ןענעז ,היבא ןוא לאוי ,ןיז ייווצ
 קלָאפ סָאד ןוא ,ןגעוו ענייז ןיא ןעגנַאגעג
 יד ךרוד טקירדרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ
 זַא ,לאומש ןופ טגנַאלרַאפ טָאה ,םיתשילּפ

 862 לאומוע---דמש

 לאומש .ךלמ ַא ןעמיטשַאב ייז לָאז רע

 ןיא ןוא קלָאפ סָאד טפָארטשעג טָאה

 -ייונָא ,הכולמ יד ןריפנייא ןגעק ןעוועג
 ןטכענקרַאפ ייז טעוו ךלמ רעד זַא קידנז

 -עגכָאנ טָאה רע רעבָא ,('ח 'א לאומש)
 סלַא טכַאמעג ןוא גנַאלרַאפ רעייז ןבעג

 -עז רעכַאנ ,לואש ךלמ ןשידיי ןטשרע
 ןשיוװצ ןטקילפנָאק ןעמוקעגרָאפ ןענ

 -ומש רפס סָאד יװ ןוא לואש ןוא לאומש

 ךָאנרעד לאומש טָאה טלייצרעד 'א לא
 זיא לאומש .,דוד ךלמ סלַא טבלאזעג

 ןבָאה ןדיי עלַא ןוא לואש רַאפ ןברָאטשעג

 הרובק ֹוצ טכארבעג ןוא טנייװַאב םיא

 ףוס םוצ .,(ה"כ 'א לאומש) המר ןיא

 יװ טליצרעד טרעװ 'א לאומש רפס

 טכאלש רעשיגארט רעד רַאפ טָאה לואש

 םעד טכַארבעגפױרַא עובלג גרַאב םייב

 ןוא בוא תלעב ַא ךרוד לאומש ןופ טסייג
 -סיורָאפ םיא טָאה לאומש ןופ טסייג רעד

 טרָאװכוז עז) טיוט ןשיגַארט ןייז טגָאזעג

 לאומש ןופ ןעמָאנ רעד --- .(?לואש,,

 טרעעג רעייז ןדיי ייב ןעוועג זיא איבנה
 ןיא ןוא ןהכה ןרהא ןוא ונבר השמ יוװ

 טנָאמרעד יירד יז ןרעװ ט"צ םילהת
 לאומשו וינהכב ןרהאו השמ,,) ןעמאזוצ

 טינ ,לארשי-ץרא ןיא .('ומש יארוקב
 רעטלַא ןַא ןַארַאפ זיא ,םילשורי ןופ טייוו

 ןפור רעבַארַא יד ןכלעוו ,רבק רעקילייה

 -ידארט עשידיי יד ןוא -?!ליוומעס יבענ,
 ןופ רבק רעד זיא סָאד זַא .טלַאה עיצ

 רעטלַאלטימ טניז ןוא ,איבנה לאומש
 ללּפתמ רבק םעד וצ ןעמוק ןעמ טגעלפ
 ,ןייז

 ןיא טליטעצ זיא לאומש רפס סָאד
 " 'ב לאומש , ןוא * 'א לאומש;, ,ייווצ
 סע זיא ארמג רעד ןופ טייצ רעד ןיא)
 351 טָאה 'א לאומש  (רפס ןייא ןעוועג
 םירוּפס יד טלייצרעד ןוא ךעלטיּפַאק

 ;טרובעג רעכעלרעדנואוו סלאומש ןגעוו
 -.רעה יד :הנח רעטומ ןייז ןופ הריש יד
 ענעריֹולרַאפ יד ןהּכה ילע ןופ טּפַאש
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 ןוא םיתשלּפ יד ןגעק ןדיי ןופ המחלמ
 ןעגנַאפעג סָאד ןוא ילע ןופ טיוט םעד

 ןופ טפַאשרעה יד ;ןורא סטָאג ןופ ןעמענ

 ;ךלמ סלַא לואש ןופ ןבלַאז סָאד ;לאומש
 רעטשרע רעד :לואש ןופ תומחלמ יד

 ;תילג ןגיזַאב ןייז ןוא דוד ןופ גייטשפיוא

 "טנַא סָאד ;לואש ךרוד דוד ןפדור סָאד

 ייב המחלמ עשיגארט יד ;דוד ןופ ןפיול
 ןוא םיתשלּפ יד ןגעק לואש ןופ עובלג

 ןתנוי ןוז ןייז ןוא לואש ןופ ןלַאפ סָאד

 94 טָאה 'ב לאומש .דלעפטכַאלש ןפיוא

 רעד טימ ןָא ךיז טביוה ןוא ךעלטיּפַאק
 ןוא לואש ןופ טיוט ןפיוא דוד ןופ הניק

 סלַא לואש ןופ ןעמיטשַאב סָאד ןוא ןתנוי

 -רעה יד ;ןורבח ןיא הדוהי רעביא ךלמ

 רעביא תשוב שיא ןוז סלואש ןופ טפַאש

 הדוהי ןשיװצ ןטייקיטיירטש יד ;לארשי

 ןופ טיוט רעשיגארט רעד ;לארשי ןוא

 -רַאפ סָאד ןוא תשוב שיא ןוא רנבא
 רעביא ךיירגינעק סדוד ןופ ןטיײרּפש

 ןוא דוד ןופ תומחלמ יד ;לארשי ץנַאג

 -יגארט עכעלרעניא יד :תונוחצנ ענייז
 ןונמא) ןבעל סדוד ןופ ןעגנוריסַאּפ עש

 ןוז ןייז ןופ דנַאטשפיױא רעד ,רמת ןוא
 ןגעק ןדנַאטשפיױוא ענעדישרַאפ ,(םולשבא
 -- .ןויצ דוד ךרוד ןעמענייא סָאד ;דוד

 טָאה ד"י ארתב אבב ארמג רעד טיול

 תור ,םיטפוש םירפס יד ןבירשעג לאומש

 ,רופיס םעד זיב לאומש רפס ןייז ןוא

 טרָאד ןופ ןוא ,ןברָאטשעג זיא לאומש יו
 ןוא הזוחה דג ןבירשעג ןבָאה ףוס ןזיב

 טזייו קיטירק :ך"נת יד .איבנה ןתנ
 לאומש רפס עטייווצ סָאד זַא ,ןָא ךיוא
 -לעז רעד ךרוד טינ ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 סָאד ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ רעב

 זיא ןעגנוניימ לייט טיול ;רפס עטשרע
 םימיה ירבד ,, יד ןופ לייט ַא ןעוועג סע

 ןיא טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ,!'הדוהי יכלמל
 זיא לאומש רפס םוצ -- .םיכלמ רפס
 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב שרדמ  ַא ןַארַאפ
 "וצ טנָאמרעד טרעוו ,יילאומש תדנא,

 64 לאומש

 -נַא ןוא 'כ 'א לאומש) י"שר ןיא טשרע
 רפס סי"שר ןיא ךיוא יו (רעטרע ערעד
 תושעל תע שרדמ,, ןעמָאנ ןטימ ?סדרּפח

 המלש ןופ גנונימ רעד טיול ." 'הל

 ןרָאװעג רבחתנ שרדמ רעד זיא רעבָאב

 -ָאּפע-םינואג רעד ןיא לארשי-ץרא ןיא
 טרָאװכוז עז ''ךוב-לאומש,, ןגעוו -- .עכ
 ,"רוטארעטיל,,

 ,(254 -- 174 ךרעל) ןהכה לאומש
 ןיא רעטרעװ סנעמעוו ,לבב ןיא ארומא
 ץנַאג ןיא ןַארַאפ ןענעז הדגא ןוא הכלה

 טימ טנָאמרעד טפָא טרעוו ןוא ,ס'יש

 רע ןעמעו טימ ,בר רבח ןרעטלע ןייז

 ענעדישרַאפ ןיא תועד יקולח טפָא טָאה

 זיא לאומש .רעטרעוו-הדגא ןוא תוכלה

 םאנארטסא ןוא רָאטקָאד ַא ןעוועג ךיוא

 "יחרי,, ןסייהעג ךיוא רע טָאה רעבירעד)

 ןוא ("הנבל, ,"חרי, טרָאװ ןופ ,?האנ
 זיא רע זא ,ךיז ןגעוו טגָאזעג טָאה רע

 ןיא יו למיה ןופ ןגעוו יד ןיא טנַאקַאב

 תוכרב) אעדרהנ טָאטש ןייז ןופ ןגעוו יד

 טכוזַאב רע טָאה טנגוי ןייז ןיא .(ח"נ

 -נה הדוהי יבר טלייהעג ןוא לארשי-ץרא
 םעד ןוא הכימס ןייק רעבָא ,(יבר) איש
 "וקַאב טינ םיא ןופ רע טָאה יבר לטיט

 יברו ירקתי םיכח האניחרי לאומש.,) ןעמ

 רעכַאנ ,(ה"פ אעיצמ אבב ,'ירקתי אל

 ןרָאװעג זיא ןוא ,לבב ןייק קירוצ רע זיא

 רעכַאנ ןוא (ז'י ןירדחנס) י!הלוגה ןייד;;
 תוכלה יד .אעדרהנ ןיא הבישי שאר
 ,ךס ַא ןענעז ארמג רעד ןיא לאומש ןופ

 -ייא ןייז ןיא רעדָא טכַארבעג ןרעוו ןוא
 לייט ןופ ןעמָאנ ןיא רעדָא ןעמָאנ םענעג
 אנוה בר רמא ,, יו םידימלת ענייז ןופ

 רמא הדוהי בר רמא, ."לאומש רמא
 טָאה ןעמ .(רעטייוו יוזא ןוא !ילאומש
 זיא לאומש ואוו םוטעמוא זַא ,ןטלַאהעג
 זיא תונוממ יניד ןיא בר טימ קלוחמ
 רע ,((ט"מ תורוכב) לאומש יו הכלה יד
 "שי "ץרא ןייק ןנחוי יבר וצ טקישעג טָאה
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 00 ףיוא גנונעכער-ראדנעלאק םעד לאר

 -ַאפ ןענעז םיא ןופ .(ה"צ ןילוח) רָאי

 עכלעוו ,ןטפירשרָאפ-האופר ליפ ןַאר

 ענרעדָאמ יד טימ טּפָא ץנַאג ןעמיטש

 רעטרעו ענייז וצ ןעגנוניימ-ןיצידעמ

 ןיטג ,"'אניד אתוכלמד אניד, :ןרעהעג

 -עג ַא ןיא תוכלמ ןופ ץעזעג סָאד) 'י

 גנוניימ יד ןענעבנג טינ רָאט ןעמ ,(ץעז

 רָאט ןעמ, (ד"צ ןילוח) ןשטנעמ ןופ

 תבש) "ללכ ןופ ןעמענסיורא טינ ךיז

 םשל ןרעוו ןָאטעג ףרַאד ץלַא,, .(ט'ימ
 .ערעדנַא ליפ ןוא (בייפ ןישודיק) "םימש

 עקיטכיו ןעוועג ןקתמ ךיוא טָאה רע
 -עג ןפורעגנָא זיא רעטָאפ ןייז .תונקת

 רע ."לאומשד הובא, םיא ךָאנ ןרָאװ

 ןשיווצ ,תוליפת ןעוועג ןקתמ ךיוא טָאה

 -רב) "ונניבה, הרצק הליפת יד ערעדנַא
 -עגוצ טרעוו לאומש וצ -- .(ט"כ תוכ

 סָאד זַא) "לאומש תפוקת, יד ןבירש
 (העש 6 ןוא געט 265 יונעג טָאה רָאי-ןוז
 ןוא רעדנעלַאק רעביא לרפס ַא ןוא

 -לעו ,"לאומשד אתיירב,, עימָאנָארטסַא

 -רָאי ןט8 ןופ טשרע רעכיז טמַאטש עכ

 רוד,, סייוו עז לאומש ןגעוו -- .טרעדנוה
 -לות,, ןַאמיײה ןוא 'ג קלח '!וישרודו רוד
 טרָאװכוז ,"(םיארומאו םיאנת תוד
 ,"לאומש ,

 עז (א"שרהתמ) םלעדיא לאומש
 ."לאומש ,סלעדיא,,

 ךרעל) ם"בשר ,ריאמ ןב לאומש
 -כָאט) לקינייא ;1174 ךרעל -- 9
 ,(י"שר) יקחצי המלש יבר ןופ (ןוז סרעט
 לייט ןוא שמוח ףיוא םישוריּפ ןופ רבחמ

 ייד ַא ףיוא ךיוא יװ ,ך"נת ןופ םירפס
 יד וצ טרעהעג ;ארמג רעד ןיא תותכסמ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,םישרפמ עטסנעעזעגנָא
 רע טָאה ,םת בקעי ונבר ,רעדורב ןייז
 ,תופסותילעב עטשרע יד וצ טרעהעג
 סױרַא טזייו שמוח ףיוא שוריּפ ןייז ןיא

 206 ךיגנה לאומש--(א"ערהמ) לאומש

 ןשטייטוצנייא גנוגיינ יד ם"בשר רעד

 שרד ןטיול טשינ ,טשּפ טיול םיקוסּפ יד

 ןגעוו -- .הדגא ירבד ןוא םישרדמ יד ןופ

 ןוא טרובעג סמ"בשר ןופ סעטַאד יד

 .ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז טיוט

 עינַאּפש ןיא ןריובעג) ריגנה לאומש
 ןיא ןברָאטשעג -- 998 אוואדדרַאק ןיא

 סלָא ךױא טנַאקַאב ,(1050 אדאנארג
 -ַאב ;הלידגנ ןבא ףסוי ןב לאומש ונבר

 רעד ףיוא םיללכ ןופ רבחמ ,ןדמל רעטמיר

 קדקדמ .,רעטכיד רעשיאערבעה .,אומג

 ןַאמסטַאטש ןוא רעריפ רעשיטילָאּפ

 קודקד ןיא ןֹוא ךונח ונבר ןופ דימלת

 ליפ טנעקעג ,גויח ןבא הדוהי יבר ןופ

 ,(שירעברעב ,ןייטאל ,שיבַארַא) ןכַארּפש

 -יוו-סיורג ןטימ טנַאקַאב ךיז ךרודַאד ןוא

 ,אדאנארג ןיא ףילַאק ןשיבַארַא ןופ ריז

 ךָאנ ןוא ,ראטערקעס ןייז ןרָאװעג ןוא
 סלא טמיטשַאב ןרָאװעג רע זיא טיוט ןייז
 זיא רע ;ףילֲאק ןופ רעטסינימ-ןרעסיוא

 ,"ךיגנ, סלַא ןרָאװעג טמיטשאב ךיוא
 -ארג ןיא ןדיי יד ןופ רעריפ רעטסכעה
 ןייז ןעוועג רבחמ טָאה לאומש ונבר .עדַאנ

 ןכלעו ןיא ,"דומלתה אובמ,, ןטמירַאב
 םראפ רעכעלטפַאשנסיו ַא ןיא טָאה רע
 ןוא חנשמ ןופ םיללכ יד טלעטשעגטסעפ
 טמירַאב רע זיא ןטסיײמַא רעבָא :ארמג

 ,רעדיל עשיאערבעה ענייז ךרוד ןרָאװעג
 -רַאפ יד ףיוא ןבירשעג טָאה רע עכלעוו
 ןייװ ,עביל רעביא סעמעט ענעדיש
 ,תומחלמ רעביא ,ןבעל ןופ טייקכעליירפ
 -יּפפ עקרַאטש ןיא טרעדליש רע עכלעוו
 -מס ןבירשעג ךיוא טָאה רע .רעדליב עש

 יבר טקידיײטרַאפ ןוא ,קודקד רעביא םיר
 ,חאנג ןבא הנוי יבר ןגעק גויח ןבא הדוהי
 טציטשעג ךיוא טָאה דיגנה לאומש ונבר
 ,רעטכיד ןוא םידמול עטמירַאב טלעג טימ
 ןלוריבג ןבא המלש יבר ערעדנַא ןשיווצ

 ,רעביירש טצעזעגקעװַא ךיוא טָאה רע
 -עגרעדַאנַאפ ןוא ארמג ןביירשוצרעביא
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 -אּפש ןיא תובישי ןיא םניחב ייז טקיש

 טָאה רע ןיהואוו ,םילשורי ,םירצמ ,עינ

 ,סעמוס:טלעג ערעסערג טקישעג ךיוא

 ץֹוחַא ,ןבילבעג זיא לאומש ונבר ןופ

 ךיוא ,יידומלתה אובמ,, רעטנָאמרעד רעד
 זיא עכלעוו ,'יןאוויד, ,רעדיל גנולמַאז ַא

 ךרוד 1988 לָאמ עטשרע סָאד ןענישרעד

 דיגגה ףסוי ןוז ןייז --- ,ןָאדנָאל ןיא ןושש

 םיאנוש ענייז ךרוד ןעמוקעגמוא זיא

 קידנדרָאמרעד ןבָאה עכלעוו ,רעבַארַא

 ,ןדיי ןשיווצ הטיחש ַא טכַאמעג רעכַאנ ,םיא

 ןופ ןעמָאנ (ןצכַא הרשע הנומש
 טגָאז ןעמ סָאװ ,תוכרב ןופ גנולמאז רעד

 החנמ .,תירחש וצ) לָאמ יירד גָאט ןדעי

 ןוא בוט-םוי ןוא תבש ןוא ,(בירעמ ןוא

 וצ ךיוא) לָאמ 4 געט ערעדנַא ייד ַא

 .שע הנומש, טסייה גנולמַאז .(ףסומ

 ;תוכרב 18 טַאהעג טָאה יז לייוו ,"הר

 -רב 17 רָאנ טַאהעג יז טָאה לָאמַא רָאג
 תוכרב יד טלעפעג ןבָאה סע ןוא תוכ
 רָאנ דוד חמצ תא ,, ןוא "םינישלמלו,,

 לאילמג ןבר ןופ טייצ רעד ןיא הנבי ןיא

 עט18 יד ןבעגעגוצ ןעמ טָאה אישנה

 ןוא ,(םינימה תכרב) "םינישלמלו, הכרב

 ןבעגעגוצ ןעמ טָאה ,לבב ןיא ,רעטעּפש
 טגָאז בוט-םוי ןוא תבש ןיא -ייחמצ תא ,
 יד ןוא 8 עטשרע יד) תוכרב 7 רָאנ ןעמ
 וצ ןעמ טיג טימרעדניא ןוא 8 עטצעל

 שדקמ, ,בוט-םוי תבש ןופ הכוב יד

 "מזהו לארשי שדקמ , רעדָא 'יתבשה
 -שע הנומש גנולמַאז-הלפת יד -- .("םינ
 רעד ןיא ןוא .עטלַא ןַא רעייז זיא הר

 םתס ןסייהעג יז טָאה ארמג ןוא הנשמ

 זיא סָאד לייו ,(ןענעווַאד) !!הליפת,,

 ןיא .ןענעװַאד ןופ רקיע רעד ןעוועג
 זַא ,טגָאזעג טרעוו ז"י הליגמ ארמג רעד

 -יבנ ךס ַא ייז ןשיווצ ןוא םינקז 190 יד

 ישנא יד טימרעד טניימ ןעמ ןוא ,םיא
 -לעוו ,(''הלודגה תסנכ;, עז) הלודגה תסנכ

 ןופ טייצ ביױהנָא םניא טבעלעג ןבָאה עכ

 8608 הרשע-

 ןעועג רבחמ ןבָאה ,שדקמה תיב ןט2

 ןיא זַא רעכיז זיא סע .הרשע הנומש יד

 -קמה תיב ןט92 ןופ טייצ רערעטעּפש רעד

 תוכרב יד ןופ לייט עסיורג ַא ןענעז שד

 רָאנ ןעװעג ןיש הרשע הנומש ןופ

 -עדנע ןעמוקעגרָאפ ןענעז תוכרב יד ןיא

 ,חסונ ןיא ייס ,טלַאהניא ןיא ייס ןעגנור

 -עג טרעוו (ז"י הליגמ) אתיירב ןייא ןיא

 לאילמג ןבר ןופ טייצ רעד ןיא זא ,טגָאז

 "ומש יד ןעוועג רדסמ ןעמ טָאה הנבי ןיא

 -עד זַא ,סיוא טזייו סע ןוא ,הרשע הנ

 רעד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא טלָאמ

 ןזיואב לשמל ןיא סע .חסונ רעטסעפ

 אריס ןב רפס ןטלַא ןיא ןיוש זַא ןרָאװעג

 הנומש לייט ןופ ןרוּפש ןאראפ ןענעז

 יחדנ ץבקמ,, הליפת יד יו תוליפת הרשע
 סע ןוא ,'םילשורי הנוב, ,"לאושי
 -יפת עקיזָאד יד רַאגָאז זַא ,סיוא טזייוו

 ץוביק ,םילשורי ןעיובפיוא ןגעוו תול
 לָאמַא רָאג -- .עטלַא רעייז ןענעז (תוילג

 רעד רָאנ ןגָאז הרשע הנומש יד טגעלפ
 -עגוצ ןבָאה עלַא ןוא ,ךיוה ,ןיילַא ןזח

 ןקתמ ןעמ טָאה רעטעּפש רָאנ .טרעה

 רַאפ טגָאז רענעוַאד רעדעי זַא ,ןעוועג
 טײהרעליטש הרשע הנומש יד; ךיז

 ,ךיוה ןזח רעד טגָאז רעכַאנ ןוא ,שחלב
 -נעייטש טגָאזעג טרעוו הרשע הנומש יד

 אתכסמ ןיא) יז טסייה רעבירעד ןוא קיד

 "דמע,, ןופ) "?הדימע,, ךיוא (ז"ט םירפוס

 תוכרב יירד עטשרע יד -- .("ןייטש ,
 לאה, ןוא םיתמה הייחמ ,םהרבא ןגמ)
 ןוא תורובג ?תובא, ןסייה ("שודקה
 ,הצר) תוכרב עטצעל יירד יד .תושודק

 ,הדובע ןסייה (םולש םיש ןוא םלוכ לעו

 -עז עטסלטימ יד ןוא .םולש ןוא האדוה

 ז'י הליגמ ארמג רעד ןיא .תוליפת ןענ

 -יפת צלַא יד טרעלקרעד ןרעוו ח"י ןוא

 ןופ ףוס םוצ ךיוא ןוא ןטימ ןיא --- ,תול

 ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז הרשע הנומש
 ןעו ("השודק, עז) השודק יװ ,ןלעטש

 "ונתננוח התא;, ,רוביצב טנװַאד ןעמ
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 ,םיתינעת ןיא "וננע, ,סטכַאנוצ-תבׂש
 ,"ןנברד םידומ,, ,באב העשת ןיא '!םחנ;
 "וט םימי ןוא שדוח שאר 'ייאוביו הלעי

 ,םירוּפ ןוא הכונח "םיסינה לע; ,םיב

 ןגעוו .רוצנ ףוס םוצ ןוא ,םינהכ תכרב
 ןופ עטכישעג ןוא גנואײטשטנַא רעד
 -פתה תודלות,, ןגיובלע עז הרשע הנומש
 טרָאװכוז עֶז -- "לארשיב הדובעהו הל
 ,"ןענעוװַאד ,,

 ןעמ טפור "תומש., ןעמָאנ ןטימ תומׂש
 ,םירפס עטלַא ןופ רעטעלב שידיי ןיא ןָא
 -וצקעװַא גהנמ רעד ןעוועג זיא סע ןוא
 ןופ הסּפ רַאפ ןדעי תומש יד ןגָארט

 ,לוש ןיא רעדָא שרדמה תיב ןיא זיוה
 -קעװַא יז ןעמ טגעלפ טרָאד ןופ ןוא

 רבוק ייז ןוא תורבקה תיב ןפיוא ןגָארט
 ןייז טגעלפ רעדנעל חרזמ לייט ןיא .ןייז

 ;תומש יד ןטלַאהרעד וצ טרָא לעיצעּפס ַא
 עז -- י"הזינג, ןפורעג סע טָאה ןעמ
 | ."הזינג,, טרָאװכוז

 -וח ןטייווצ ןופ ןעמָאנ רפס ,תומש
 -רעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,שמ
 -.טנַא ץלארשי ינב תומש הלאו, רעט

 ,אב ,אראו ,תומׂש) תורדס 11 טלַאה
 ,הוצת ,המורת ,םיטּפשמ ,ורתי ,חלשב
 ןופ טיײטשַאב ,(ידוקּפ ,להקיו ,אשת יכ

 שמוח ןיא טרעװ סע ;ךעלטיּפַאק 40
 -צמ יד יװ רוּפס רעד טלייצרעד תומש

 רעכַאנ ,ןדיי יד טקינײּפעג ןבָאה םייר
 ןפיוא הרות יד ןבעג סָאד ,םירצמ תאיצי
 סָאד ןצעזעג ענעדישרַאפ ,יניס גראב
 ןיא .לגע ןופ השעמ יד ,ןכשמ םעד ןכַאמ

 תומש טסייה ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא יד
 סָאד ,גנַאגסױרַא רעד) ?סודָאסקע;

 שרדמ ןגעוו -- .(םירצמ ןופ ןײגסױרַא
 ,"שרדמ ,, טרָאװכוז עז הבר תומש

 ,"תומש ,םש, עז םיׂשודקה תומש

 טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא החמש
 -עה סָאד זיא סָאװ .החמש טרָאװ סָאד
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 -יידאב יד ,דיירפ רַאפ טרָאװ עשיאערב
 רַאפ סרעדנוזַאב ןוא ,הדועס א ןופ גנוט
 ,הנותח ַא ,לשמל ,הוצמ ַא ןופ הדועס ַא
 רעד ןַארַאפ זיא סע ןוא ,תירב ,םיאנת
 ןיא -- ."החמש ַא טכַאמ רע,, קורדטיוא
 ףירגַאב רעד טָאה עיגילער רעשידיי רעד
 -שידיי רעד רַאפ גנונעכיײצַאב סלַא החמש

 -נַאטלעװ רעשיטסימיטּפָא רעזעיגילער
 . ך"נת ןיא .גנוטײדַאב עסיורג ַא גנואיוש
 הנתמ יד סלַא טנכײצַאב החמש טרעוו

 ירשילו, ז"צ םילהת) ןשטנעמ עטוג רַאפ

 א"ל תוכרב ארמג רעד ןיא ;"החמש בל
 לש החמש, קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא

 יד ןופ רענייא זיא תודיסח ןיא ."הוצמ
 טינ ,החמשב ןייז וצ תודוסי-טּפיוה
 ,תובצע ןיא ןלַאפנײרַא

 ?ירטיוו,, עז ירטיוו ןופ החמש

 רטפנ) עכטישּפ ןופ םנוב ההמש
 -ַאב ,(ז"פקת לולא ב"י ,1827 ןרָאװעג
 -ַאב ,ןליוּפ ןיא יבר רעשידיסח רעטמיר
 זיא רע ."םנוב 'ר יבר, רעד סלַא טנַאק

 ןַא רעכַאנ ,רעקיײטּפַא ןַא טשרעוצ ןעוועג
 -ייר רעוװעשרַאװ רעד ייב רעטלעטשעגנָא
 עט ,יורפ ןייז ןוא עקרעב עילימַאפ רעכ
 -סמ טריפעג ,ןָאסגרעב-גרעבנענָאז לרעמ
 ןכַארּפש טנעקעג ,דנַאלסיױא טימ םירח
 םעד קחצי בקעי יבר ֹוצ טשרעוצ ןרָאפעג
 םיא ןופ ךיז ןסירעגּפָא ,ןילבול ןופ יבר
 יבר ןופ קחבומ דימלת ַא ןרָאװעג ןוא

 ןוא ,עכסישּפ ןופ "דיי, םעד קחצי בקעי
 -עג ה"עקת ביוהנָא ןיא הריטּפ ןייז ךָאנ
 ןיא ןקמע ןַא ןעוועג זיא רע .יבר ןרָאװ
 ןגיצעג ךיז ןבָאה םיא וצ ןוא תודיסח
 םהרבא 'ר ןוז ןייז .ןליױּפ ןיא םידמול יד
 -רעדנַא יבר םיא ךָאנ ןעוועג זיא השמ
 ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז ;רָאי ןבלַאה
 םחנמ יבר ןליוּפ ןיא םייבר עסיורג יד

 ,עקראוו ןופ קחצי יבר ,קצָאק ןופ לדנעמ
 .ערעדנַא ןוא רעג ןופ ריאמ קחצי יבר
 ,החמש לוק רפס סָאד ןַארַאפ זיא םיא ןופ
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 ."לארשי תחמש,, רפס ןיא םיא ןגעוו םיטרּפ

 "יתבר לבא, עז תוחמש

 דוסינ, עז הבאושה תיב תחמש
 ."םימהה

 רעד ןפ דיירפ יד הרות תחמש
 ןיא) תוכוס ןופ גָאט רעט9 רעד :(הרות

 ינימש ןיא ,גָאט רעט8 רעד לארשי-ץרא

 יד ןענעייל ןעמ טקידנע טלָאמעד ,(תרצע

 -וּפ עטשרע יד ןָא טביוה ןעמ ןוא ,הרות

 ןוא טכַאניב .תישארב שמוח ןופ הש

 ןענעװַאד םייב ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 טייג ןעמ ."תופקה , לוש ןיא ןעמ טכַאמ

 רעד םורָא תורות ירפס יד טימ םורַא

 ןץנעט ןוא גנַאזעג טימ לוש ןיא המיב

 רעד ןיא ןעיורפ ךיוא ןעמוק תופקה יד וצ

 ;תורות ירפס יד ןשוק ןוא לוש רענעמ

 -נוצעגנָא טימ רענעפ ןגָארט רעדניק יד

 טגָאז תופקה יד רַאפ -ךעלטכיל ענעד

 -גוזַאב ַא טימ "תעדל תיארה התא,, ןעמ

 התא ןגָאז םעד טימ ןוא ,עידָאלעמ רערעד

 .בושח םדא ןַא דבכמ ןעמ זיא תיארה

 ןיא עלַא ףיוא ןעמ טפור הרות רעד וצ

 .םירענה לכ וצ רעדניק וליפַא ןוא ,לוש

 טסייה הילע עטצעל יד טמוקַאב סָאװ רעד

 טמוקַאב סָאװ רעד ןוא ,"הרות ןתח.

 טסייה תישארב השרּפ רעד ןופ הילע יד

 זיא הרות תחמש ןיא ."תישארב ןתח;;

 רעביא םורַא טייג ןעמ ,חמשמ ךיז ןעמ

 -ידתופתושב טעווארּפ ןעמ ןוא רעזייה יד

 -מש ןיא ןעילוה ןגעוו רעדליב .תודועס עק

 סמכילע םולש ןיא ןַארַאפ זיא הרות תח

 הרות תחמש ןעמָאנ רעד -- ."טעילוה עמ,

 ןוא ארמג רעד ןיא טינ ןַארַאפ טינ זיא

 ןיא .םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא טינ

 גָאט רעד טסייה א"ל הליגמ ארמג רעד

 ןחלוש ןיא ."גח לש ןורחאה בוט-םוי,

 -ַאפ ןענעז ט"סרת םייח חרוא קלח ךורע

 עז -- .הרות תחמש ןופ םיגהנמ יד ןַאר

 2 הטימש--תוחמש

 ןגעו)ו "הרותה תאירק, ןוא "תוכוס,,

 לארשייץרא ןיא לָאמַא הרות יד ןקידנע

 .(רָאי 8 עדעי

 ,רָאי ןט7 ןדעי ןופ ןעמָאנ הטימש
 יד ןיא לארשייץרא ןיא טָאה ןעמ ןעוו
 יד ןטעברַאַאב טרָאטעג טינ ןטייצ עטלַא

 ןיא ןסייהעג טָאה רָאי סָאד ;רעדלעפ
 יד ,ףותבש תבש, (ה"כ ארקיו) שמוח
 ו'ט םירבד שמוח ןיא .ור עטסכעה
 תנש "עבשה תנש , רָאי סָאד טסייה
 ןופ רָאי סָאד ,רָאי עט7 סָאד ,יהטמשה
 ,טגָאעג טרָאד טרעוו סע ןוא ,הטימש
 טלעג םענייא טגרָאבעג טָאה ןעמ ביוא זַא
 ךיז טקידנע'ס ןעוו ,רָאי ןקיזָאד םעד ראפ

 "עג בוח רעד טרעוװו רָאי-הטימש סָאד
 טינ רעמ םיא רָאט ןעמ ןוא ןעקנַאש
 -ענקעװַא, ,?טמש,, טרָאװ ןופ) ןענָאמ

 ןופ הטימש ןגעוו םיניד יד -- .("ןעמ

 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא) ור-רעדלעפ

 ןַארַאפ ןענעז ("תיעיבש, הטימש טסייה

 -זה ללה -- ."תיעיבש,, אתכסמ רעד ןיא

 זַא ןעוװעג ןקתמ טָאה ('ללה. עז) ןק
 ןגרָאב וצ ןבָאה ארומ טינ לָאז ןעמ ידכ

 ןיא ןעמ לָאז ,טלעג ןטייווצ םעד רענייא

 ,"לובזורּפ, ַא ןביירש רָאי הטימש םעד
 יד רעביא טיג ןעמ זַא ,גנורעלקרעד ַאזַא

 ָאי ןאד געמ ןעמ ןוא ,ןיד תיב וצ תובוח

 -רע) רָאי הטימש ןכָאנ תובוח יד ןענָאמ
 ךיוא יצ ,עגַארפ רעד ןגעוו .,(ח"כ ןיכ
 -ץרא ןיא גהונ ןענעז ןטייצ עקיטנייה
 לָאז ןעמ זַא ,הטימש ןופ םיניד יד לארשי

 ןוא רעדלעפ יד ןטעברַאב ןרָאט טינ
 -ײדַאב עסיורג ַא טָאה סָאװ ,רענעטרעג
 ןענעז ,ןטסינָאלָאק עשידיי רעד רַאפ גנוט
 ןשיוצ ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ ןַארַאפ

 םינבר לייט רעטסערג רעד ןוא ,םינבר
 ךרוד ריתמ ןענעז לייט ןוא ,ריתמ ןענעז
 -לעפ יד ןפיוקרַאפ,,) ''הריכמ רטש. ַא

 ,ןובשח ןגעוו -- .(דיייטינ ַא וצ "רעד
 ןַארַאפ ןענעז ,הטימש זיא רָאי סעכלעוו

 "שר ןשיװצ ןטייקנדישראפ-סגנוניימ
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 טנייה ,ם"במר םעד ןוא ('ט הרז הדובע)

 ןיא ןייא טלייט ןעמ זַא ,ןעמונעגנָא זיא

 סע יו ,םלועה תאירב טניז ןרָאי יד 7

 -נעלַאק ןשידיי םעד ןיא ןעמונעגנָא זיא
 ,הטימש ןיא רָאי עט7 סעדעי ןוא ,ראד

 טעװ רָאי-הטימש עטנעָאנ סָאד לשמל
 עז -- .ב"ישת םיפלא 'ה רָאי ןיא ןייז

 ,"לבוי,, טרָאװכוז,

 גָאט ןט8 ןופ ןעמָאנ תרצע ינימש
 -ַאב ַא זיא ;(ירשת ב"כ) תוכוס ןיא

 ,ג"ב ארקיו שמוח ןיא ;בוט-םוי רערעדנוז

 ינימשה םויב סע טסייה ט"כ רבדמב
 "וצ ;'םכל היהת תרצע, ,"איה תרצע;

 -עדנוזַאב ַא ןיוש זיא רע סָאװ םעד ביל

 ףרַאד יצ עגארפ יד זיא בוט-םוי רער

 ךיז ןענעז םידיסח ;הכוס ןיא ןציז ןעמ

 ,הכוס ןיא ןציז וצ טינ טכַאנייב גהונ

 רעד) הכוס ןיא ןייז וצ ָאי גָאטײב רָאנ

 ארמג עז ,ןטייצ עטלַא ןופ טמַאטש גהנמ
 ףסומ ןיא ןענעוואד םייב .(ז'מ הכוס

 גהונ ךיז ןענעז לייט ."םשג,, ןעמ טגָאז

 "תלהק ןענעײל וצ תרצע ינימש ןיא

 וצ טכַאניב גהונ ךיז ןענעז םידיסח

 לוש ןיא ןענעדרָאוצניא תרצע ינימש

 ,"תופקה,,

 ןטרַאה רעיז ַא ןופ ןעמָאנ רימש
 קוח רימשכ , 'ג לאקזחי) ןייטש ןרעייט

 טרעוװ 'ה תובא הנשמ רעד ןיא ;('"רוצמ
 ןפַאשַאב זיא "רימש, רעד וַא ,טגָאזעג
 תבש ברע תישארב ימי תשש ןיא ןרָאװעג

 רעד ןופ הדגא רעד ןיא ;תושמשה ןיב
 ןָאק סָאװ ,למערעוו ַא רימש זיא ארמג
 ,רעניטש עטסקרַאטש יד ןדיינשרעביא
 המלש ןופ שדקמה תיב םעד לייוו ןוא

 קידנצונַאב טינ ,טיובעג ןעמ טָאה ךלמה

 רענייטש יד ןטלַאּפש םוצ ןזייא ןייק

 ,(?עמשנ אל לזרב ילכ לכ,, ,'ו 'א םיכלמ)
 ןטימ טצונַאב ךיז ךלמה המלש טָאה
 יד ןופ ךלמ רעד יאדמשא סָאװ ,רימש

 84 טעמש--תרצע ינימש

 (ח"ס ןיטג) טכַארבעג םיא טָאה םידש

 טניז זַא ,טגָאזעג טרעוו ח"מ הטוס ןיא

 רעד ןדנואוושרַאפ זיא שדקמה תיב ןברוח

 ,ךימש

 קוספ רעד זיא סָאד לֹארשי עמש
 'ה לארשי עמש, ,'ו םירבד שמוח ןיא
 ,טָאג ,לארשי וצ רעה,,) ''דחא 'ה וניהלא

 ןוא ,('טָאג ןייא ןיא .טָאג רעזדנוא

 רעטסכעה רעד סלַא טכַארטַאב טרעוו

 ןופ ,הנומא רעשידיי רעד ןופ קירדסיוא

 ,טָאג ןייא ןיא ןביולג ןופ ,םשה תודחא

 טרָאװכוז עז 'עמש תאירק ןגעוו --

 טרָאװ םעד טימ -- ."עמש תאירק,

 רענייא ןדיי ךיז ןענעקַאב יילארשי עמש,,

 ַא זַא ןעמונעגנָא זיא סע ןטייווצ םוצ

 ,חכב זיא רע ביוא ,ןברַאטש ןרַאפ דיי

 רעד ןייז רעטרעװ עטצעל ענייז ןלָאז
 ןופ טמַאטש סָאד ?'לאושי עמש,, קוסּפ
 זיא המשנ סאביקע יבר זַא ,א"ס תוכרב
 ,"דחא,, טימ ןעגנַאגעגסיױא

 וניבא בקעי ןופ ןוז רעטייווצ ןֹועמש
 טימ ןעמַאזוצ ;(ט"כ תישארב) האל ןופ

 ןעמונעג המקנ רע טָאה יול רעדורב ןייז
 ןריפרַאפ רַאפ רעניואוונייא-םכש יד ןיא
 ;ן"'ל תישארב) הניד רעטסעוװש רעייז

 סָאד .ןעמש טבש ןופ רעטָאפ-םַאטש

 ןיא ןעוועג זיא ןועמש טבש ןופ דנַאל
 ,הדוהי טבש ןבעל לארשי-ץרא ןופ םורד
 טבש זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא
 -עג טשימעגסיוא זייווכעלסיב זיא ןועמש
 עטצעל סָאד .הדוהי טבש טימ ןרָאװ

 ןיא טנָאמרעד ןועמש טבש טרעו לָאמ
 ןופ טייצ רעד ןיא דיל 'ב םימיה ירבד

 בקעי ןופ הכרב רעד ןיא ,ךלמה היקזח

 ןוא ןועמש ןענעז (ט"מ תישארב) וניבא
 "רַאפ ןלעװ ייז זַא ,ןרָאװעג ןטלָאשעג יול

 טיול ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןיא ןרעוו טײרּפש
 יולו ןועמש ןופ ןעמַאטש הדגא רבד ַא
 הכרב רעד ןיא .םידמלמ ןוא םירפס יד
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 טבש רעד טרעוו (ג"ל םירבד) השמ ןופ
 ,טנָאמרעד טינ ןצנַאגניא ןועמש

 ,"ארויג רב, עז ארוינג רב ןועמש

 רעד (1 -- ןבר ,לאילמנ ןב ןועמש

 ןירדהנס ןופ אישנ ןוא אנת ;רעטשרע

 ןוז ,ינש תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא

 טייצ רעד ןיא ;ןקזח לאילמג ןבר ןופ

 רע זיא רעמיור יד ןגעק המחלמ רעד ןופ

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,דצ םעד ףיוא ןעוועג

 -אלפ ןוא המחלמ יד ןריפ ָאי ףרַאד'מ זַא

 "רעד !עיפַארגָאיבָאטיױא , ןייז ןיא סויוו

 זיא לאילמג ןב ןועמש ןבר זַא ,טלייצ

 -יינ ןייז בילוצ ןסויוואלפ ןגעק ןעוועג

 -רעד טרעװ סע יװ :רעמיור יד וצ גנוג

 (יתבר לבא) תוחמש אתכסמ ןיא טלייצ

 ףיוא ןעמוקעגמוא ןועמש ןבר זיא 'ח קרּפ

 -ַאפ רעבירעד טרעװ רע :םשה שודיק

 הרשע , יד ןופ ןטשרע םעד רַאפ טנכער
 -למ יגורה הרשע, עז) "תוכלמ יגורה

 ךיוא רעבירעד םיא טפור ןעמ ןוא ,("תוכ

 לייט .גרהנה לאילמג ןב ןועמש ןבר
 ןגעוו רוּפיס רעד זַא ,ןעניימ רעקירָאטסיה
 "מג ןב ןועמש ןבר ןופ גנודרָאמרעד רעד

 ןיא יולה עז) טעדנירגַאב טינ זיא לאיל
 -ַאפ ןיא םיא ןופ ,('םינושארה תורוד;,
 -םיױרַא טינ ןָאק ןעמ זַא ,טרָאװ סָאד ןַאר
 רעד סָאװ ,הריזג ַא רוביצ ַא ףיוא ןגייל
 -פסות) ןריפסיוא טינ ןָאק רוביצ ןופ בור

 ןיא 'א תובא ןיא 4(ב ןירדהנס את
 ימי לכ, טרָאװ סָאד םיא ןופ ןַארַאפ
 ףוגל יתאצמ אלו םימכחה ןיב יתלדג
 ןיימ ךימ בָאה ךיא ''הקיתשה ןמ בוט
 ןוא םימכח ןשיװצ ןגיוצרעד ןבעל ץנַאג
 -רעק ןרַאפ עטסעב סָאד זַא ,ןענופעג בָאה
 רקיע שרדמה אל, ןוא ,(ןגייווש זיא רעּפ
 זיא ןענשרד סָאד טינ) 'השעמה אלא
 ןבר (2 -- .(ןָאט סָאד רָאנ רקיע רעד
 אנת :רעטייוװצ רעד לאילמג ןב ןועמש

 ןוז ,םיאנת ןופ רוד ןט5 ןיא אישנ ןוא

 86 יאנומשחה ןעמש--ארויג רב ןועמש

 יבר ןופ רעטָאפ ,הנביד לאילמג ןבר ןופ

 רעד ןופ רדסמ םעד (יבר) אישנה הדוהי

 רע ןעוו ,רָאלק טינ זיא םיא ןגעוו .הנשמ

 זַא ןעקנעד לייט .ןרָאװעג ןריובעג זיא

 דנַאטשפיוא-אבכוכ-רב ןופ טייצ רעד ןיא

 גנוניימ יד ןוא דניק ַא ןעוועג רע זיא

 ,ח"נ ןיטג ארמג רעד ףיוא ךיז טציטש

 ןרָאװעג זיא סע יװ םעדכָאנ סלַאפנעדעי

 ןרָאװעג רע זיא לארשי-ץרא ןיא רעליטש
 ,תיני תמכח טנעקעג טָאה רע :אישנ

 ;(ג'פ9 אמק אבב) טּפַאשנסיו עשיכירג

 ןדיי סָאװ תורצ יד ףיוא ךיז טגָאלקַאב רע

 -עגסיוא ךיז טָאה רע ;(ג"י תבש) ןדייל

 אבב) תווינע עסיורג טימ טנכייצ

 ליפ ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ ;(ד"פ אעיצמ

 תובא ןיא ;הדגא ירבד ךיוא יװ ,תוכלה

 טײטש ןכַאז ירד ףיױא :רע טגָאז 'א

 ןיא ;םולש ןוא ןיד ,תמא ףיוא ,טלעוװ יד

 ןיא זַא רע טלייצרעד תינעת ףוס הנשמ

 -כעט עשידייי ד ןבָאה ןטייצ עטלַא יד

 רוּפכ םוי ןוא באב רשע השמה ןיא רעט
 ןוא רעדיילק עסייו ןיא ןָאטעגנָא ךיז

 טלַאה רע :רענטרעג יד ןיא סױרַא
 םוצ ןסַאּפוצ ךיז ףרַאד ןעמ זַא קרַאטש

 ערעדנַא ןוא 'ז קרּפ אעיצמ אבב) גהנמ
 םיאנת תודלות,, ,ןאמייה עז -- .(רעטרע

 ,"לאילמג ןב ןועמש,, טרָאװכוז ,!םיארומאו

 ,והיתתמ ןופ ןוז יאנומשחה ןועמש
 רעטצעל רעד ,יבכמה הדוהי ןופ רעדורב

 טָאה עכלעוו ,רעדירב-םיאנומשח יד ןופ

 -ניא טָאה רע ;ןדיי יד רעביא טשרעהעג
 -יריס רעד ןופ ןדיי יד טײרפַאב ןצנַאג
 -גייוועג רעד רַאפ 142) טפַאשרעה רעש
 ןעמוקַאב טָאה ןוא (גנונעכערטייצ רעכעל
 קידנעייז ןדיי יד ןופ אישנ לטיט םעד
 -ָאפ רעד ןעוװעג זיא רע ;לודג ןהכ ךיוא
 -יד-םיאנומשח רערעטעּפש רעד ןופ רעט
 -ךוה ןנחוי ןעוועג זיא ןוז ןייז ;עיטסַאנ
 ךרוד ןעמוקעגמוא זיא רע ;לודג ןהכ סונק

 רעד רַאפ 129 רָאי ןיא ימלת םעדייא ןייז
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 -ַאב יד גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 רפט ןיא ןַארַאפ זיא םיא ןגעוו גנוביירש

 -ומשח,, טרָאװכוז עז -- .'א םיאנומשח

 ,"םיאנ

 -שייץרא ןיא אנת יאחוי ןב ןועמש
 ;טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ טימ רעד ןיא ,לאר

 ןפורעגנָא טרעוו :אביקע יבֹר ןופ דימלת

 ןיא ."ןועמש יבר, םתס הנשמ רעד ןיא

 ,טלייצרעד טרעוװו גל תבש ארמג רעד

 טכעלש טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע זַא

 טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,רעמיור יד ןגעק

 לארשי:ץרא ןיא ןדיי יד טקירדרעטנוא

 ,(דנַאטשפיוא אבכוכ רב םעד ךָאנ דלַאב)

 טלָאװעג םיא ןבָאה רעמיױר יד ןוא

 ןטלַאהַאב ךיז רעבירעד טָאה רע ;ןטיוט

 לייה ַא ןיא רועלא ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ןוא רָאי 13 ןסעזעג ייז ןענעז טרָאד ןוא

 אוו ןוא םיוב-ןסקָאב ַא ןופ ךיז טזײּפשעג
 והילא ןזיא רָאי 13 ןָאנ טשרע ;רעס
 זַא ,טגָאזעג ןוא ייז וצ ןעמוקעג איבנה
 ךיז טָאה רע .סױרַא ןיוש ןענָאק ייז
 טרָאד ןוא תפצ ייב ןורימ ןיא טצעזַאב
 ןעועג ךיוא זיא רע :הבישי ַא טַאהעג

 ןיא יסוי ןב רזעלא יבר טימ ןעמַאזוצ

 תורזג ןפַאשוצּפָא ךיז ןייז לדתשמ םיור

 "רעד טרעװו סע .(ז"י הליעמ) ןדיי ףיוא
 -עג טָאה רע .םיסינ םיא ןגעוו טלייצ

 יד וצ טרעהעג רע זַא ,ךיז ףיוא טגָאז

 (ה"מ הכוס) "הילע ינב; עטלייצעג
 ןופ ןַארַאפ ןענעז הדגא ירבד ןוא תוכלה

 רע ,ליפ רעייז ארמג ןוא הנשמ ןיא םיא
 טשּפ ךרוד ןרעלקרעד טוװאורּפעג טָאה
 ("ארקד אמעט,) תוצמ ןופ םעט םעד
 אבב) תוכלה טנורעלעגסױרַא ןופרעד ןוא
 טרעוו ו"פ ןירדהנס ןיא ,(ו"טק אעיצמ
 םעד ןעוועג רכחמ טָאה רע זַא ,טגָאזעג
 ירפס רעד טינ זיא סָאד רעבָא ,"ירפס.,
 רבחמ ךיוא טָאה רע בָאה רימ ןכלעוו

 ןב ןועמש יברד אתליכמ ,, ַא ןעוועג

 ןבילקעגפיונוצ ןטנעמנַארפ יד) "?יאחוי

 878 קידצה ןעמש--יאחוי ןב ןעמש

 טגָאז 'ד תובא ןיא .(ןאמפָאה דוד ךרוד

 (ןעמָאנ רעטוג בוט םש רתכ זַא ,רע
 רבק ןייז -- .סעלַא ןופ רעכעה טייטש

 ןיא ,עיצידַארט רעשידיי רעד טיול ,זיא

 -ץרא ןיא תפצ טָאטש רעד ןבעל ,ןורימ

 -רָאי רעד ,רמועב ג"ל ןדעי ןוא ,לארשי

 טמוק ,('אלוליה ,) ןועמש יבר ןופ טייצ

 טדניצ ןעמ ןוא רעטנזיוט יד ןיא ןעמ

 "ועב גל עז םעד ןגעוו .הקלדה יד ןָא

 ,יאחוי ןב ןועמש יבר ןגעװ -- ."רמ

 ןופ עיצידארט רעד טיול ,זיא רעכלעוו

 ,"רהוז, רפס ןופ רבחמ רעד ,הלבק רעד

 ןועמש יבר וצ --- ."רהוז,, טרָאװכוז עז

 רע זַא ,ןבירשעגוצ ןעמ טָאה יאחוי ןב

 ערעדנַא ייר א ךיוא ןעוועג רבחמ טָאה

 ןב ןועמש יברד תורתסנ, יו םירפס

 ןאמיה עז -- .ערעדנַא ןוא ?יאחוי

 ,"םיארומאו םיאנת תודלות,

 רעד ןיא לודג ןהכ קידצה ןועמש
 ןענעז סע :שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ
 ןקיזָאד ןטימ םילודג םינהכ ייווצ ןעוועג

 "עוו ןגָאז וצ רעווש זיא סע ןוא ,ןעמָאנ

 רעד ןיא רעטרע עלַא יד ןעניימ סע ןעמ
 ןקידצה ןועמש ןגעװ ארמג ןוא הנשמ
 ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא רעטשרע רעד
 -רָאי ןט4 םעד ךרעל טבעלעג ןוא וינוח
 .טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוה

 "רעד טרעװו םיא ןגעו ןוא ,גנונעכער
 -קעלַא זַא ,(ט''ס אמוי) רוּפיס רעד טלייצ
 -שייץרא קידנעמענייא ןודקומ רעדנַאס
 ןעועג דבכמ קרַאטש םיא טָאה לאר

 900 ךרעל טבעלעג טָאה רעטייווצ רעד
 -עכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ רָאי
 זַא ,ןעקנעד רעקירָאטסיה לייט ןוא ,גנונ

 ןב רפס ןיא טנָאמרעד סָאד טרעוו רע
 "רעד טרעװ רע :םיחבש ליפ טימ אריס
 ךוב תוינומדק סויוואלפ ןיא ךיוא טנָאמ

 םיאנומשח רפס ןיא ןוא ,2 לטיּפַאק ,2

 זַא ,טגָאז 'א תובא הנשמ יד -- .ב
 ירייש , יד ןופ ןעוועג זיא קידצה ןועמש
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 -גה תסנכ,, טרָאװכוז עז) "הלודגה תסנכ

 טרָאװ סָאד םיא ןופ טגנערב ןוא (?הלוד

 לע ,דמוע םלועה םירבד השולש לע;

 "'םידיסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה

 ףיוא ,טלעו יד טייטש ןכַאז יירד ףיוא)
 -סח תולימג ףיוא ןוא הדובע ףיוא ,הרות

 ,טלייצרעד טרעו טל אמוי ןיא .(םיד
 ןוא רָאי 40 לודג ןהכ ןעוועג זיא 'רע זַא
 + ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז טייצ ןייז ןיא זַא

 "לות,, ןאמייה עז -- .םיסינ שדקמה תיב
 ,"םיארומאו םיאנת תוד

 ןט9 ןיא לבב ןיא קסופ אריק ןועמש
 טָאה ןעגנוניימ לייט טיול ;טרעדנוהרָאי
 'תולודג תוכלה, םעד ןעוועג רבחמ רע
 ."תולודג תוכלה,, טרָאװכוז עז

 טייצ רעד ןיא אנת חטׁש ןב ןועמש
 יד ןופ רענייא ,שדקמה תיב ןטייווצ ןופ

 טל ןענעז סָאװ ,("תוגוז, עז) תוגוז
 ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג עיצידַארט רעד

 רע זיא גנוניימ ןייא טיול ;ןירדהנס יד

 רעטסעווש ןייז ;ןירדהנס ןופ אישנ ןעוועג
 בייוו סָאד ,הכלמה ןויצמולש ןעוועג זיא
 ןעוועג זיא רע ;ךלמה יאני רדנסכלא ןופ

 םיא טָאה יאני ;םישורּפ יד ןופ רעריפ
 ןפָאלטנַא ןיא רע ןוא ןענעגרה טלָאװעג
 זיא רבח ןייז :ןעמוקעגקירוצ רעכַאנ ןוא
 "עג ןרעוו עדייב) יאבט ןב הדוהי ןעוועג

 ןוא ('א תובא ןיא ''גוז, סלַא טכַארב !
 ןב עשוהי ןעוועג ןענעז םייבר ענייז

 -לת ענייז ןוא ,ילבראה יאתנ ןוא היחדּפ
 טָאה רע ;ןוילטבא ןוא היעמש םידימ
 הבותכ רעד ןופ חסונ םעד ןעוועג ןקתמ
 ךיױא טָאה רע :;(ב"י תובותכ אתפסות)
 טָאה רע :רעדניק רַאפ ןלוש טריזינַאגרָא
 ,תינעת תליגמ) םיקודצ יד טגיזַאב
 ןעמוקעגמוא זיא ןוז ןייז ;(ו''ס ןישודק
 ימלשורי) ןגָאז תודע שלַאפ ַא בילוצ
 תודלות, ןאמייה עז -- .(ו ןירדהנס

 ןב ןועמש,, טרָאװכוז ,!םיארומאו םיאנת

 ."חטש

 80 הירמש--אריק ןועמש

 -סור ןיא 1886) דוד ,ץיבוגועמש
 -עה ;לארשי-ץרא ןיא 1921 טניז ,(דנַאל

 סעילידיא ןֹופ רבחמ :רעטכיד רעשיאערב

 לבוי,,) ןבעל-לארשי-ץרא םענרעדָאמ ןופ

 -יא ,(ערעדנַא ןוא "טקל, ,!!םינולגעה

 ;וָאטנָאמרעל ,ןיקשוּפ ,ענייה טצעזרעב

 ןיא ןטפירש עטלמַאזעג טכעלטנפערַאפ
 ,רעדנעב 4

 רעד ןיא ,ןירדהנס ןופ אישנ היעמש
 יד ןופ רענייא ,ינש תיב ןופ טייצ
 טכַארבעג טרעוװ .("תוגוז, עז) ?תוגוז;
 היעמש,,) ןוילטבא רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ
 יאמש ןוא ללה ןופ יבר ,("ןוילטבאו
 ןופ טמַאטשעג רע טָאה הדגַא ןַא טיול
 -ָאטסיה לייט ןופ גנוניימ רעד טיול ;םירג
 םעד ןיא ייסאעמאס,, רעד רע זיא רעקיר
 ,(14 ךוב תוינומדק) סויוואלפ ןופ רוּפיס
 ,ןירדחנס יד ןפראוועגרָאפ טָאה רעכלעוו
 ןסודרוה טעפנחעג ןבָאה ייז סָאװרַאפ
 הכאלמה תא בהא,, רע טגָאז 'א תובא ןיא
 ןוא ,טעברַא ביל בָאה) תונברה תא אנשו
 ,(טפַאשרעה טנייפ בָאה

 ,"ףורמוש , עז "םינורמש ,ןורמש ,

 ןיא הבישי שאר ןנחלא ןב הירמש
 רענייא ,טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא םירצמ
 ,"םייובש העברא, ענעפורעג-יױזַא יד ןופ
 -לעוו ןגעוו ,םידמול עסיורג ענעגנַאפעג 4
 -בא יבר ךרוד) טלייצרעד טרעוו סע עכ

 ןיא ןט1 םעד ד"באר ,דואד ןבא םהר
 -ןעגעל עטמירַאב יד ("הלבקה רפס? ןייז
 ןיא יראב ןופ ןרָאפעג ןענעז ייז זַא ,עד
 -נַאפעג ןענעז ןוא ףיש ַא ףיוא- עילַאטיא

 ,לארימדַא ןשיבַארַא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןעג
 השמ יבר טפיוקרַאפ ייז טָאה רעכלעוו

 יבר ,עינַאּפש ןייק ךונח יבר ןוז ןייז ןוא
 הירמש יבר ןוא ,ןאורייק ןייק לאישוח
 יז קנַאד ַא ןוא ,םירצמ ןייק ןנחלא ןב
 ןענרעל סָאד רָאװעג טײרּפשרַאפ זיא
 רעבָא .רעדנעל עקיזָאד יד ןיא הרות
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 ןטנעמוקָאד ענענופעג עטצעל יד טול

 ךיז טזייו ('הזינג, עז) הזינג רעד ןיא

 .עדנעגעל ַא זיא רוּפיס רעד זא ,סױרַא

 טנרעלעג טנגוי רעד ןיא טָאה הירמש יבר

 ,אתידבמוּפ ןיא לבב ןופ הבישי רעד ןיא

 ,ןואג ארירש בר ייב

 לוש ןיא רענידַאב ןופ לטיט שמש

 רענידַאב רעד ךיוא יו שדקמה תיב ןיא

 רעד -טּפיהרעביא להק ןופ ןוא בר ןופ
 "שמש ,, טרָאװ ןשיאערבעה ןופ זיא לטיט

 ןױש טרעװ רע םגה ןוא ,"רענידַאב,

 (ב"נ תוכרב) ארמג רעד ןיא טנָאמרעד

 ייב טנידַאב סָאװ םענייא וצ גוצַאב ןיא
 סלַא לטיט םעד ןעמ טניפעג ,הדועס ַא

 טשרע רענידַאב - שרדמה תיב ןוא -להק

 זיא שמש ןופ עבַאגפיוא יד .רעטעּפש
 ןופ ןעגנוגידַאב עלא ןעליפרעד וצ ןעוועג
 לוש ןיא ןּפַאלק ,לוש ןוא שרדמה תיב

 ןַארַאפ זיא גהנמ רעקיזָאד רעד) ןיײרַא
 ,'ה הציב ימלשורי ארמג רעד ןיא ןיוש
 ןעגנודלעמ עכעלטנפע עלַא ןפורסיוא

 ןיד תיב) הרות ןיד וצ םיניד ילעב ןפור
 "ועס ַא וצ םיתביילעב ןדַאלניײא ,(שמש
 םוצ ;(המודכו הנותח .תירב) הוצמ תד
 ןייז טעטש ערעסערג יד ןיא טגעלפ שמש

 זיא םיסקניּפ יד ןיא .שמש-רעטנוא ןַא

 רעד ."אתמד שמש. לטיט רעד ןַארַאפ
 "וקַאב ךיוא תוריכש ץוחַא טגעלפ שמש

 ('ש"חרג עז) ש"חר ןופ לייט ַא ןעמ

 טפור שמש טרָאװ ןטימ -- .הנותח ַא ייב
 םייב לטכיל ערעדנוזַאב סָאד ךיוא ןעמ

 .טכיל הכונח ןדניצ

 רעד ,"רובגה ןושמש, ,ךיוא ןוׁשמש
 ,ך"נת ןופ דלעה רעשידיי רעטסטמירַאב
 סָאד ,'טפוש, טרָאװכוז עו טפוש
 ןיא ,ןדיי ןופ רעטער ןוא רעשרעה טסייה
 -עלנייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט2
 -םוש רפס ןיא ןוא ,גנונעכערטייצ רעכ
 -צעל רעד סלא טכַארבעג רע טרעוו םיט
 םיטפוש רפס רעד .םיטפוש יד ןופ רעט

 82 ןוטמש--שמש

 יד טלייצרעד (זי'ט -- ג"י ךעלטיּפַאק)

 ןגעוו םירופיס עכעלרעדנואוו ןוא עשיּפע

 רע .ןטאט עשידלעה ענייז ןוא ןושמש

 רעד ןופ ןד טבש ןופ טמַאטשעג טָאה

 ׁשיבַארַא ןיילק ַא טנייה) הערצ סטָאטש

 ,םילשורי-ופי עיניל רעד ףיוא ףרָאד

 ;חונמ ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז ;(בוטרה
 -עג טגָאזעגנָא זיא ,הרקע ןַא רעטומ ןייז

 ןריובעג טעװ יז זַא ,ךאלמ ַא ךרוד ןרָאװ
 ןוא ןדיי יד ןפלעה טעװ רעכלעוו ,ןוז ַא

 ךיז ןזָאל טינ ,ריזנ ַא ןייז לָאז רע זַא

 -עגפיוא זיא ןושמש ןעוו .רָאה יד ןרעשּפָא

 -נייוועגמוא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןסקַאוו

 ןגעק טפמעקעג טָאה רע .תורובג עכעל

 . ,םיתשלּפ יד ,קלָאפ ןייז ןופ םיאנוש יד

 ךיז טָאה רע .טיוטעג ייז ןופ ליפ ןוא
 ןוא ,םיתשלּפ ןופ רעטכעט ןיא טבילרַאפ

 -סיוא םיא ייב טָאה ,הלילד ,ייז ןופ ענייא

 הרובג ןייז ןופ דוס רעד זא ,טרַאנעג
 םיא טָאה יז ןעוו ןוא ,רָאה יד ןיא טגיל

 ןבָאה רָאה יד ןרױשעגּפָא ףָאלש ןתעב

 ןעגנַאפעג ןעמונעג םיא םיתשלּפ יד

 -רַאפ םיא ןוא ןגיוא יד ןכָאטשעגסיױא
 יד ןעו .טעברַא רערעווש וצ טפַאלקש

 -רַאפ לָאמנײיא ןעוועג ןענעז םיתשלּפ
 טָאה עדײבעג רעסיורג ַא ןיא טלמַאז

 םע ישפנ תומת,, יירשעג ןטימ ןושמש
 ןעמַאװצ ןברַאטש רימָאל, ,"םיתשלּפ

 טימ ןפרָאװעגמוא ,"םיתשלּפ יד טימ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא עדייבעג יד חוכ ןייז
 -שלּפ רעטנזיוט ןעמוקעגמוא ןענעז םיא
 ןעועג רבוק םיא ןבָאה ןדיי יד .םית
 סָאװ טייצ יד ;לאתשא ןוא הערצ ןשיווצ

 -עג זיא ןדיי רעביא טשרעהעג טָאה רע
 ןופ רוּפיס םעד ןגעוו --- .רָאי 20 ןעוו
 עשירָאטסיה ליפ ןַארַאפ ןענעז ןושמש
 ןעעז ןליו לייט .תורעשה ןוא תוריקח
 -יס-ןדלעה טימ טייקכעלנע ןַא םעד ןיא
 ןליוו ןוא ,רעקלעפ ערעדנַא ייב ,םירוּפ
 "ןושמש., ןעמָאנ ןיא זמר ַא ןעניפעג ךיוא
 -ַאמ עטסערג יד ,("שמש,,) ןוז רעד וצ
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 רעד ףיוא רעדליב טנכייצעג ןבָאה רעל

 ,סנעבור ,טדנארבמער) ןושמש ןופ עמעט

 ןַא ןבירשעג טָאה לדנעה .(ןַאמרעביל

 ,ןושמש ןופ רוּפיס םעד ףיוא עירָאטארָא

 ,"הלילד ןוא ןושמש., ערעּפָא יד ןַארַאפ
 ףיורעד ןבירשעג ןבָאה רעלעטשטפירש

 רימידאלוו ןופ .ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ

 גנולייצרעד יד ןַארַאפ זיא יקסניטָאבַאשז

 ,"ךיזנה ןושמש.,,

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא האנש
 -ייז ַא סלַא טכַארטַאב האנש טרעוו קיטע

 קרּפ תובא הנשמ יד .הדימ עטכעלש רע
 סָאד "תוירבה תאנש; זַא .טגָאז 'ב

 ןיא ,עיּפָארטנַאזימ ,ןשטנעמ ןבָאה טנייפ

 םוא ןעגנערב סָאװ ,ןכַאז יד ןופ ענייא

 "עג טרעװ 'ט אמוי ןיא .שטנעמ םעד

 ןופ ענייא זיא 'םניח תאנש, זַא טגָאז
 ןופ ץַאננגעק רעד .תוריבע עטסערג יד
 ,"הבהא,, טרָאװכוז עז -- .הבהא זיא האנש

 "בייהב. עז יׂשימחו ינש

 "רואינש ,ךורב ןב ןמלז רואינש
 "סור ןיא ,ענשזָאל ןיא ןריובעג) ןאֹס
 תבט ד"כ ןרָאװעג רטפנ -- 174/ דנַאל

 רעשידיסח רעטמירַאב ,(1818 ,ג"עקת

 ."ידאל ,, ןופ בר רעד סלַא טנַאקַאב ,יבר
 רעטָאפ ,תודיסח-"ד"בח ןופ רעדנירג

 -רואינש,, עיטסַאניד רעשיאייבר רעד ןופ
 ןייז ןיא ןיוש .שטיווַאבויל ןופ ??ןָאס

 -ַאב ןעוועג ןמלז רואינש יבר זיא טנגוי
 ןוא ןענרעל ןיא שינעטנעק ןייז טימ טמיר
 וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ירפ רעייז ךיוא
 ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא זיא רע .,הלבק
 טָאה סָאװ ,תודיסח ןופ םארטש םעד טימ
 רעד רעטנוא ןטײרּפשעצ ןביוהעגנָא ךיז
 ןופ דיגמ םעד ,רעב 'ר יבר ןופ גנוריפ
 ןמלז רואינש יבר ןעמעו וצ ,שטירזעמ
 ןרָאװעג זיא ןוא ןרָאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה
 הריטפ רעד ךָאנ .קהבומ דימלת  ןייז

 884 ןמלז רואינשע--האנש

 ןרָאװעג ןמלז רואינש יבר זיא דיגמ ןופ
 ,קסבעטיוו ןופ לדנעמ יבר ןופ דימלת ַא

 "עגקעװוַא זיא לדנעמ יבר יו םעדכָאנ ןוא

 "ינש יבר טָאה ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ

 םלוע ןַא ןריפ ןיילַא ןביוהעגנָא ןמלז רוא

 -ָאמ) ענשזאיל טָאטש רעד ןיא םידיסח

 םידיסח ענייז ןשיוצ ,(טנגעג רעוועליה

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז םידגנתמ יד ןוא

 ,ןפורסיוא-םרח יד ןוא ,תוקולחמ עסיורג

 ןואג רענליו רעד ,והילא יבר עכלעוו

 ןענעז ,םידיסח ןגעק טכעלטנפערַאפ טָאה

 ,םיא ןגעק טדנעװעג סנטסײמַא ןעוועג

 רַאפ טרסמרַאפ םיא ןבָאה םידגנתמ יד

 ייווצ זיא רע ןוא גנוריגער רעשיסור רעד

 ,1796 לָאמניײא ,ןעוועג טריטסערַא לָאמ

 ולסכ ט"י ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רע ןוא
 "םוי ַא זיא גָאט רעד סָאוו בילוצ) ז"נקת
 ןוא (םידיסח רעשטיװַאבויל יד ייב בוט

 ןסעזעג זיא רע ןעוו ,1800 ןיא לָאמניײיא

 "עג טיײרפַאב זיא ןוא ןטַאנָאמ 8 ךרעל

 יד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעװ .ןרָאװ

 ןיא דנַאלסור ןגעק ןָאעלָאּפַאנ ןופ המחלמ
 ענייז טרעדָאפעגפוא רע טָאה 2

 ןוא ,דנַאלסור ןציטש ןלָאז ייז זא ,םידיסח

 ףיט ןײרַא זיא רעטילימ סענָאעלָאּפַאנ ןעוו

 -טנַא ןאסרואינש יבר זיא ,דנַאלסור ןיא
 -עג רטפנ רע זיא געוו ןפיוא ןוא ןפָאל
 וצ ןעמוקעג זיא ןוא קסרוק ןבעל ןרָאװ

 ייב ץאידַאכ טָאטש רעד ןיא הרובק
 טָאה ןמלז רואינש יבר --- .אוואטלאּפ
 סָאװ תודיסח עשיפָאזָאליפ סָאד ןפַאשעג

 "ך"בח, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא
 ('תעד ,הניב ,המכח, ןופ תובת ישאר)
 ןאראפ ןענעז תודוסי-טּפיוה סנעמעוו ןוא
 עיידיא-טנורג יד .?אינת,, רפס ןייז ןיא
 -בק ןופ גנואיושנַא עשיּפָאזָאליפ יד זיא
 יױנּפ רתא תיל; ןופ תודיסח ןוא הל
 "ַאמ זיא ץלַא ןוא םעלַא ןיא זַא ,!יהינימ
 רואינש יבר רָאנ ,טייקכעלטעג יד ןַאר
 ןוא רעטיירב טלקיװטנַא סָאד טָאה ןמלז

 ערעדנַא סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא ,רעפיט
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 טרעהעגפיוא ןבָאה ןעגנוגעוואב-תודיסח
 -ימָאזָאליפ רעד טימ ןקיטפעשַאב וצ ךיז

 -עג ד"בח טָאה ,תודיסח ןופ טייז רעש
 -ינש יבר .ףיורעד טכַא רעמ ליפ טגייל
 ןַא ןעוװעג רבחמ ךיוא טָאה ןמלז רוא

 -- .תוכלה טימ ךורע ןחלוש םענעגייא
 יד ּפָא טמַאטש ןמלז רואינש יבר ןופ

 עכלעוו ,ןאסרואינש עיטסַאניד-םייבר

 ןוא ,שטיװַאבויל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 -ויל סלַא טנַאקַאב ןענעז םידיסח עריא

 -עג ןענעז םייבר יד .-םידיסח רעשטיוװַאב
 (1897 -- 1775) רעב בוד (4 - ןעוו

 רעלעטימ רעד, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב
 ירמא, ןעוװעג רבחמ טָאה רע ;"יבר
 יו .'תולעּפתהחה סרטנוק, ןוא "הניב

 לדנעמ םחנמ (2 --- :םירפס ערעדנַא ךיוא

 יבר ןופ םעדייא ןַא ,(1866 -- 1789)
 רבחמ ,לבוקמ ןוא ןדמל רעטמירַאב ;:רעב
 ןיא ןעוװעג זיא רע ;'קדצ חמצ,, ןופ
 ןיא טעטימָאק-םינבר ןופ דילגטימ 7

 עשידיי יד ןרעסעברַאפ וצ גרובסרעטעּפ

 יבר ןעוועג זיא לקינייא ןייז --- .גנואיצרעד
 -יװַאבויל רעד ןופ רעדנירג ,רעב םולש

 -אבויל רעקיטציא רעד .הבישי רעשט
 ןעוועג זיא ,קחצי ףסוי 'ר ,יבר רעשטיוו
 -ָאס רעד ךרוד דנַאלסור ןיא טריטסערַא
 -עג טיײרפַאב זיא ןוא גנוריגער-ןטעוו

 -טָא ,עשרַאװ ,עגיר ןיא טניואוועג ,ןרָאװ
 רָאי ןיא ;לארשייץרא טכוזַאב ,קצָאװ
 ,חמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ,0
 ואוו ,עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה
 -קוזיח רַאפ טייקיטעט עסיורג ַא טריפ רע
 םייובש ןוידּפ ,תובישי ןטלַאהסיוא ,תדה
 -ָארייא יד ןופ םימכח ידימלת ןעגנערב)
 רואינש יבר ןגעוו -- .(רעדנעל עשיאעּפ
 ,םיובלטייט עז תודיסח-ד"בח ןוא ןמלז

 ןינוב ןוא ,"ד"בח תגלפמו ידאלמ ברה;;
 ."די'בח תנשמ,;

 ןריובעג ,ןמלז דניקלַאז ,רואינש
 ,סעדא ןיא טניואוועג ,ווָאלקש ןיא 7

 ןיא טציא . ,לארשי-ץרא ,זירַאּפ ,עשרָאװ

 286 רעטכעש--רואינש

 רעשידי ןוא רעשיאערבעה ;קרָאידוינ

 ןבירשעג :רעלעטשטפירש ןוא .רעטכיד

 -ערבעה ןיא ןטסיימַא ,סעמעָאּפ עשיריל

 ,"שרדנַאּפ חנ, ןבירשעג שידיי ןיא ;שיא

 ,ערעדנַא ןוא י'רעסייק רעד ןוא יבר רעד;
 ,"ןאקיסקעל,, סנעזייר עז םיטרּפ

 ,'"דומלת, עז סיׁׂש

 ."םיאלכ, עז ונטעש

 ןוא י"רוּפיכ םוי, עז לזאועל ריעש
 ,?"לזאזע.,

 עינעמור ןיא 1850) ןמלז ,רעטכעש
 ןיא רעטנרעלעג ,(קרָאי-וינ ןיא 1918 --

 רָאסעּפארּפ ןוא רָאטקעריד ,לארשי תמכח
 רַאנימעס-רעניבאר ןשיגָאלָאעט-שידיי ןופ
 יד טריגאדער ;1909 טניז קרָאי-וינ ןיא
 -ושזד, רעד ןיא רעטרעווכוז עשידומלת

 ןרָאװעג טמירַאב ;!עידעּפָאלקיצנע שיא
 -ַאמ יד ןכעלטנפערַאפ ךרוד סרעדנוזַאב

 טָאה רע סָאװ ,די יבתכ יד ןופ ןלאירעט

 -כז עז) "הזינג, רעד ןופ טכַארבעג
 טָאה רע .,ריהק ןיא ('הזינג, טרָאװ

 ןעגנוטיילנייא ענעגייא טימ ןבעגעגסיױרַא

 הדוהי יבר ןופ תואווצ ,ןתנ יברד תובא
 םעד ,רעדניק סשאר םעד בקעי יבר ןוא
 רפס ןופ די בתכ ןשיאערבעה םענענופעג

 'יקשמד תירב; םענענופעג םעד ,אריס ןב
 -ודצ יד ןופ טנעמוקָאד ַא ןייז לָאז סָאװ)
 שילגנע ןיא ןבירשעג טָאה רע ;(םיק
 -טנפערַאפ ;'םזיאַאדוי רעביא סעידוטס,

 רעביא ןטנעמוקָאד) ?יאנאידעס,, טכעל
 יד ןופ תומחלמ יד ,(ןואג הידעס בר

 רעד .ערעדנַא ןוא (די בתכ) םירזוכ
 .ךעלנייוועג טרעוו רַאנימעס רעשיגָאלָאעט
 -כעש ."רַאנימעס-רעטכעש., ןפורעג ךיוא
 יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רעט
 תמכח םעד ןופ ןרָאטקאדער ןוא רעדנירג
 ילרעטָאװק שיאושזד, לאנרושז לארשי

 ."ויווער
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 ַא "רעש, זיא שיאערבעה ףױא רעש
 ןיא ןוא "םירעש , לָאצרעמ ןיא ,"רעיוט,
 יד ןַארַאפ ןענעז ןופרעד ;"ירעש,, ךמסנ

 ןרעיוט יד,) י''םימחר ירעש,, ןקורדסיוא

 "םימש ירעש,, ,(למיה ןיא 'יםימחר ןופ
 טסיה ןופרעד ;(למיה ןופ ןרעיוט יד)
 סָאד רפס ַא ןופ טאלב עטשרעדָאפ סָאד

 טפָא ץנַאג זיא סע ןוא "טַאלב רעש.

 ,רעיוט א יוו טריצַאב

 ןופ טשימעג ךארּפשש שילַאינַאּפש
 רעטרעוו עשיאערבעה טימ שינַאּפש-טלַא

 ,שיבַארַא ןופ רעטרעװו לייט ךיוא  יווװ)

 ,(ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שיכירג ,שיקרעט

 ןיא ןדיי עשידרפס ךרוד טדערעג טרעוו
 לָאמַא טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל יד
 ,עינעמור ,עירַאגלוב ,ייקרעט) ייקרעט וצ
 "ץרא ןיא םידרפס ךרוד ךיוא (דנאלנכירג

 "אנידאל, ךיוא יז טפור ןעמ .לארשי
 ןוא ('ןייטאל ,"וניטאל, טרָאװ ןופ)
 יַאּפש ןיא .(שידיי) !!ומזידושזד,, ךיוא

 -יב ,ןעגנוטייצ ןענישרעד ןענעז שילָאינ

 -רעביא ,עזעיגילער ןוא עכעלטלעוו ,רעכ
 ,תובא יקרּפ ,רודיס ,ך"נת ןופ ןעגנוצעז

 ןוא תובבלה תובוח ,ךורע ןחלוש ןופ ןלייט

 ןיא סענַאזָאר עז -- .םירפס ערעדנַא

 קלח רעט1 ,"המרגותב לארשי ימי ירבד;

 ,10 עטָאנ רעד ןיא ףוס םוצ

 -ברעמ ןופ ףוס ןיא דנַאל עינַאּפש

 -בלַאה ןשיאענעריּפ םעד ףיוא ,עּפָאריײא
 ןעלזניא עכעלטע ךיוא טמענראפ ,לזניא
 ,קיטנַאלטַא ןוא םי ןשידנעלטימ ןפיוא
 "יואוונייא ןָאילימ 22 ךרעל טציא טָאה
 :ןדיי 8,000 ךרעל ייז ןשיווצ ,רענ

 עינַאּפש ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא טמענרַאפ
 ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רעטרע
 רעד ןיא .רעטלַאלטימ ןופ טייצ רעד
 ךַארּפש רעשיאערבעה רעכעלרעטלַאלטימ
 סע ןוא ."דרפס,, ןסייהעג עינַאּפש טָאה
 עשידיי לייט ןופ גנוניימ יד ןעוועג זיא

 888 עינַאּפש--רעש

 רענעי ןיא רעקירָאטסיה ןוא םישרפמ

 הידבע ןיא ךיינת ןיא קוסּפ רעד זַא ,טייצ

 יד ןוא) "דרפסב רשא .םילשורי תולגו,

 ןיא ןענעז סָאװ םילשורי ןופ ענעבירטרַאפ
 -ָאד סָאד ןעינַאּפש טניימעג טָאה (דרפס

 -רעביא ןיא ך"נת ןיא דרפס טרָאװ עקיז

 ךרוד ךיוא "אימפסיא, ןרָאװעג טצעז

 .טישּפ גנוצעזרעביא רשיריס-טלַא רעד

 טױל .ןתנוי םוגרת םעד ךרוד ןוא את

 ןעוועג ןדיי ןענעז גנוניימ רעקיזָאד רעד

 ףוס ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש עינַאּפש ןיא

 ןעט7 ןיא ,ָאזלַא ,שדקמה תיב ןט1 ןופ

 רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי

 -יימ רערעדנַא ןַא טיול .גנונעכערטייצ

 ןוש טניואוועג טרָאד ןדיי ןבָאה ,גנונ

 -ןדעי .ךלמה המלש ןופ טייצ רעד ןיא

 -ןוהרָאי ןט1 ןיא זַא ,רעכיז זיא סלַאפ

 -עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד ןופ טרעד

 . ןבָאה ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ףוס םוצ ,גנונ
 ןיא זַא ןוא ,עינַאּפש ןיא טניואוועג ןדיי
 עכלעוו ןיא ,ארמג רעד ןיא רעטרע לייט
 טניימ ?אימפסאג טכַארבעג טרעװ סע

 ןעמָאנ רעד  .עינַאּפשש טימרעד ןעמ

 "עג ןבעגעג ךעלניישראוו זיא "דרפס,,

 ןדיי יד ןבָאה ןופרעד ;רעטעּפש ןרָאװ

 -םוז עז) ''םידרפס,, ןסייהעג עינַאּפש ןופ

 ַא ןַארַאפ ."םידרפס ,דרפס,, ,טרָאװ
 יד ןופ לייט רעסיוועג ַא זַא ,גנוניימ
 ןטייצ ערעטלע ענעי ןיא עינַאּפש ןיא ןדיי
 ןיא ןדיי ןופ טינ טמַאטשענּפָא ןבָאה
 ןופ רעיצינעפ יד ןופ רָאנ ,לארשי-ץרא
 ןבָאה עכלעוו ,("עיצינעפ,, עז) עגאטרַאק

 ;שיאערבעה וצ ךעלנע ךַארּפש ַא טדערעג
 -- .גנוניימ עקיזָאד יד טינ זיא רעכיז
 ןיא ןדיי ןבָאה ןטייצ עטשרע יד ןיא
 ןבעל רעכיז ,קיאור ַא טריפעג עינַאּפש
 -רַא-דרע טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ייז
 -ונרַאפ ןבָאה ייז ןופ לייט ,רחסמ ,טעב
 ,רעטכיר ןעוועג ןענעז ,ןטמַא עכיוה ןעמ
 ןעוו טייצ רעד ןיא ךיוא ןעוועג זיא ױזַא
 ןעמונעגנייא ןבָאה רעקלעפ עשיטָאג יד
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 ,טרעדנוהרָאי ןט6 ןיא טשרע .עינַאּפש

 ךיז טָאה עיגילער עשילױטַאק יד ןעוו

 םיחלג יד ןוא דנַאל ןיא טקרַאטשרַאפ

 זיא ,סולפנייא ןסיורג ַא ןעמוקַאב ןבָאה

 ןרָאװעג עינַאּפש ןיא עגַאל עשידיי יד

 ײז ןגעק טריפעגנייא טָאה ןעמ .רעגרע
 -עז עכלעוו ,ןעגנוצענערגַאב זייווכעלסיב

 ױזַא ,רעקרַאטש ןרָאװעג לָאמַא סָאװ ןענ

 טרעדנוהרָאי ןט7 בױהנָא ןיא זַא ,טייוו

 טוביסיס גינעק רעשינַאּפש רעד סטָאה

 ןדמש ךיז ןזומ ןדיי יד זַא ,ןעוועג רזוג

 לייט ;דנַאל סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה ןדיי ליפ

 ןביילבראפ וצ ידכ ,טדמשעג ךיז בָאה

 יז ןענעז םייהעג ןיא רעבָא ,דנַאל ןיא

 -עג ןענעז סָאד ,ןדיי ןבילברַאפ רעטייוו

 .עינַאּפש ןיא םיסונא עטשרע יד ןעוו
 ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעװ רעבירעד

 ,שינעעשעג עסיורג סָאד 711 רָאי ןיא
 רעד ךָאנ ,תולייח עשיבַארַא יד ןוא

 רעשינאדעמכַאמ רעד ןופ גנואײטשנַא
 -ןירא עקירפא רעביא ןבָאה ,עיגילער

 -עג יד ןבָאה , עינַאּפש ןייק טרישַאמ
 ןדיי ענעפָא לייט ךיוא ןוא ,ןדיי עמייה

 ןיא ןעמוקעגניירַא לייוורעד ןענעז עכלעוו
 ןעײמרַא עשיבַארַא יד ןפלָאהעג ,דנַאל
 ןוא עינַאּפש ןעמונעגנייא ןבָאה עכלעוו
 טפַאשרעה רעד וצ ףוס ַא טרָאד טכַאמעג
 טָאה סע ןוא .םיכלמ עכעלטסירק יד ןופ

 -רַאפ ןוא עינַאּפש רַאפ ןביוהעגנָא ךיז
 ."לעוו ,עכָאּפע עיינ ַא ןדיי עקיטרָאד יד

 טייצ עשיבַארַא יד,, סלַא טמירַאב זיא עכ

 .?עינַאּפש ןיא

 ,עינַאּפש ןיא רעשרעה עשיבַארַא יד
 אואדרַאק ןיא ןפילַאק יד סרעדנוזַאב

 -לַא ןיא ךיז ןבָאה ,(הבוטרוק ,הבודרוק)

 -ָאט רעסיורג טימ טנכייצעגסיוא ןיימעג
 ןבָאה ייז ;סעיגילער ערעדנַא וצ ץנארעל
 רעשימָאנָאקע רעסיורג ַא וצ טריפרעד
 ןיא ןעגנודניברַאפ ,דנַאל ןופ גנובעלפיוא
 רעדנעל עטייוו יד טימ רוטלוק ןוא לדנַאה
 ץנַאג יו ןעגנורעבָארעד עשיבַארַא יד ןופ

 800 עינַאּפש

 -רשי:ץרא ,(ןטּפיגע ךיוא) עקירפַא-ןופצ

 עשיבַארַא יד .עיסרעּפ ,לבב ,עיריס ,לא

 -ידעמ) טפַאשנסיוװ ,עיּפָאזָאליפ ,רוטלוק

 -עג ַא ,עימָאנָארטסַא ,קיטאמעטַאמ ,ןיצ

 (טפַאשטריװדנַאל ,עימעכ טרָאס רעסיוו

 יד ןוא ,הגרדמ עכיוה ַא טכיירגרעד טָאה

 -עגוצ ךיז לענש ןבָאה עינַאּפש ןיא ןדיי

 -נַא ,עגַאל רעיינ רעקיזָאד רעד וצ טסַאּפ
 ןופ ןבעל םענײמעגלַא ןיא ןעמונעגלייט

 -ילָאּפ ןיא ,טפַאשטריװ רעד ןיא ,דנַאל

 "ונעגרעביא ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיט

 יד ,ךַארּפש-סגנאגמוא סלַא שיבַארַא ןעמ

 -ַאב טעדנירגעג ןבָאה עינַאּפש ןיא ןדיי
 זיב) דומלת ןענרעל וצ תובישי ערעדנוז
 ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא ייז ןענעז טלָאמעד

 רעטשרע רעד ןוא ,(לבב ןיא תובישי יד

 -אדראק ןיא הבישי שאר רעטסנעזעגנָא
 "ייא ,ךונח ןב השמ יבר ןעוועג זיא אוו

 -ַאב רעד ןיא !?ענעגנַאפעג 4,, יד ןופ רענ
 ."ךונח ןב השמ עז) עדנעגעל עטמיר
 -יורג ַא ןרָאװעג םורא ױזַא זיא עינַאּפש
 ןיא ייס רעטנעצ רעשידיי רעיינ רעס
 ןטפאשנסיו עכעלטלעװ ייס .ןענרעל

 -טּפיוה יד .סולפנייא ןשיטילָאּפ ןיא ייס
 -עס ,אוואדראק יו עינַאּפש ןופ טעטש

 ןוא אסאגאראס .ַאגַאלַאמ ,אדעלאט ,ליוו

 ןופ סרעטנעצ ןרָאװעג ןענעז ,ערעדנַא

 רעצנַאג רעד רעביא טמיראב ,םוטנדיי
 ןבָאה ןדיי .טלעוו רעשידיי רעקיטלָאמעד

 -ָאר עשעטילָאּפ עסיורג ַא טליּפשעג ךיוא
 לייט ןוא ,ןפילַאק יד ןופ ןפיוה יד ןיא על
 יאדסח יבר) ןרָאטסינימ ןעוועג ןענעז ןדיי
 ליפ ןוא דיגנה לאומש יבר ,טורּפש ןבא

 -ַאב זיא עכָאּפע עקיזָאד יד .(ערעדנַא
 "ףכָאּפע ענעדלָאגא; יד סלַא טנַאק

 ןדיי עשינַאּפש ןופ ("בהזה תפוקת;;)
 ייס ןבעגעגסױרַא טלָאמעד ןבָאה עכלעוו

 ןוא רעטכיד עסיורג ייס ,םידמול עסיורג

 ןבא ףסוי יבר יו ,ך"נת ןופ םישרפמ
 המלש יבר ,הדוקּפ ןבא ייחב יבר ,שאגימ
 יבר ,חאנג ןבא הנוי יבר ,לוריבג ןבא
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 ,איליטקיג ןבא השמ יבר ,ארזע ןבא השמ

 ארזע ןבא םהרבא יבר ,יולה הדוהי יבר

 -עטנרעלעג עשידיי יד .ערעדנַא ליפ ןוא

 -ַארַא ןבירשעג לייט ןטסערג ןיא ןבָאה

 -יא ןענעז קרעוו ערעייז לייט ןוא ,שיב

 ןיא .שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעב

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט2

 עשינַאּפש יד ןופ עגַאל יד ןרעגרערַאפ וצ

 ןעמוקעגרָאפ סע ןיא  ןייוולייט .,ןדיי
 ןבָאה עינַאּפש-ןופצ ןופ- סָאװ ,םעד בילוצ
 -ַאּפש עכעלטסירק ענעבילבעגרעביא יד

 -עג ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ךעלרעקלעפ עשינ
 גנוריפ רעד רעטנוא גרעב יד ןיא ןבילב

 קירוצ ןביהעגנָא ,ןטשריפ ערעייז ןופ
 ןוא ,עינַאּפש עשיבַארַא סָאד ןעמענייא
 -ןגעק ַא ןפורעגסױרַא ךיוא טָאה סָאד
 עשינאדעמכַאמ עשירעברעב ןופ ףמַאק
 עכלעוו ,עקירפא ןופ םיטבש עשיטַאנַאפ

 ןעמוקעג טייז רעטייווצ רעד ןופ ןענעז

 ןפמַאק עקיזָאד יד .עינַאּפש ןעמענייא
 .רָאא 800 רעביא טרעיודעג ױזַא ןבָאה
 ,טניזעג ןטסירק יד ןבָאה זייווכעלסיב
 יד ןרָאװעג טרעדנירגעג זיא טשרעוצ

 -ָאט טימ עיליטסַאק הכולמ עכעלטסירק
 ןענעז סע .טָאטשטּפױה יד סלַא ָאדעל

 -ריפ עכעלטסירק יד ןענַאטשטנַא ךיוא
 -ארא .,ןָאעל ןצניווארּפ יד ןיא רעמיטנטש
 -רַאב ןיא טָאטשטּפױה רעד טימ) עינאג
 זַא ,קיטכיר זיא'ס .,ערעדנַא ןוא (אנָאלעצ
 -סיב טסואוועג ןבָאה ןדיי עשינַאּפש יד

 רעיינ רעד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז זייווכעל
 רעירפ ןענעז ייז יו טקנוּפ ןוא ,עגַאל
 רעשיבַארַא רעד ןופ רעגערט יד ןעוועג
 ןוא קיטילָאּפ ןוא .טפַאשנסיװ ןוא רוטלוק
 עז ױזַא ,עינַאּפש ןשיבַארַא ןיא ןסנַאניפ
 רעגערט-רוטלוק יד ןרָאװעג לענש ייז ןענ
 ןופ רעבעלפיוא עכעלטפַאשטריװ ןוא
 עשינַאּפש יד .עינַאּפש ןכעלטסירק
 -ארא ,עיליטסַאק ןופ םיכלמ עכעלטסירק

 -עג טּפָא ץנַאג ןבָאה ,ערעדנַא ןוא עינאג
 ןענעז ייז זַא ,קידנסיוו ,ןדיי יד ןפלָאה

 92 עזנַאּפש

 -טסירק יד רעבָא .דנַאל ןרַאפ הכרב ַא

 ןגעק טצעהעג רדסכ ןבָאה םיחלג עכעל

 ןוא ןסַאמ עכעלטסירק יד ךיוא ןוא ,ןדיי

 אנקתמ קרַאטש ךיז ןבָאה רעריפ ערעייז

 טימ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןיא ןעוועג

 עכיוה ןברָאװרעד ךיז ןטייקיאייפ ערעייז

 בעל ןופ ןטיבעג עלא ןיא ןעגנולעטש

 ןט12 ןופ ,רוטלוק ,טפַאשטריוװ רעד ןיא
 ןבעל עשידיי סָאד זיא ןָא טרעדנוהרָאי
 ןעװעג זיא סע שטָאכ -- ,עינַאּפש ןיא
 --- ,טלצרָאװעגניײא ןוא טסעפ גונעג ךָאנ

 עטוג ןופ לסקעוו רעקידרדסכ ַא ןעוועג

 -ּפָא ןוא תורזג ןופ ,ןטייצ עטכעלש ןוא
 -יוה ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי .תורזג ןפַאש
 יד) ןפיוה עכעלגינעק יד ןיא ןטמַא עכ

 ראקַאװ ,יתשנבנב ,איפעלובַא סעילימַאפ
 ענעגייא טַאהעג ןבָאה ןדיי ;(ערעדנַא ןוא
 ןוא ןטכירעג טימ עימָאנָאטױא עסיורג

 ןבעגוצסױרַא טכער סָאד טַאהעג וליפא

 ןגעלפ טפָא ץנאג רעבָא ,לייטרוא-טיוט
 יד ,ןדיי ףיוא תורזג ןרעו טריפעגנייא

 םישרפמ ןוא םידמול עשידיי עטמירַאב
 השמ יבר ןעוועג ןענעז ןטייצ ענעי ןיא

 תרדא ןב המלש יבר ,(ןץ"במר) ןמחנ ןב
 (ש"אר) רשא יבר ,םיחמק יד ,(א"בשר
 -ביילג .ערעדנַא ליפ ןוא (ן"ר) םיסינ יבר
 ךיז טלָאמעד עינַאּפש ןיא טָאה קיטייצ
 ןופ דומיל רעד ןעלקיװטַא וצ ןביוהעגנָא
 סָאװ ,ערעל רעשיטסימ רענעי ןופ ,הלבק

 ףיוא סולפנייא ןסיורג אזא טַאהעג טָאה
 -בא יבר) ןבעל ןשידיי ןכעלרעניא םעד

 יבר ,ןמחנ ןב השמ יבר ,איפעלובא םהר
 .ערעדנַא ןוא ןואיל עד השמ

 ןעועג זיא (א"נק) 1391 רָאי סָאד
 ןשידיי ןופ ןבעל ןיא טקנוּפדנעװ רעד
 טלָאמעד ןופ ןוא ,ןטכעלש םוצ עינַאּפש
 סע זיב ּפָארַא גרַאב ןעגנַאגעג סע זיא ןָא
 עפָארטסאטַאק רעד וצ טריפרעד טָאה

 ,רָאי ןקיזָאד ןיא .עינַאּפש שורג ןופ

 -ןוא ןומה ַא זיא ,1391 ינוי ןט0 םעד
 ליפ ןלַאפַאב ,םיחלג ןופ עצעה רעד רעט
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 ,אליוועס) עינַאּפש ןיא תולהק עשידיי

 -נַא ליפ ,ליפ ןוא אוואדראק ,אנָאלעצראב

 -ילדנעצ ןטכָאשעגסיוא ןבָאה ןוא (ערעד

 ןעועטאר וצ ןוא ,ןדיי רעטנזיוט רעק

 ןיא ןעוװעג זיא טנעה רעייז ןופ ךיז

 -עגמוא יד ןשיוצ .ןדמש וצ ךיז ,הצע

 יבר ןופ ךעלקינייא ןעוועג ןענעז ענעמוק

 -ָאליפ ןסיורג ןופ ןוז רעד ,(ש"אר) רשא

 ַא .ערעדנַא ןוא שקשרק יאדסח יבר ףָאז

 םעד ןענַאטשעגײב טינ ןענעז ןדיי ךס

 טלָאמעד ןופ ןוא ,טדמשעג ךיז ןוא ןויסנ

 ַא) עינַאּפש ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָא
 עכָאּפע יד (שורג םעד רַאפ טייצ עגנַאל
 ןענעז עכלעוו ,עכלעזַא ןופ ,םיסונא ןופ

 ךעלטנפע ןוא ןדיי ןבילבעג םייהעג ןיא

 ףיוא תוטיחש יד .,ןטסירק סלַא טבעלעג

 יד רעבָא ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןדיי

 ןטסירק ןביילב טזומעג ןבָאה םיסונא

 ןדיי ןגעק ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא

 יײז ןַא ,ךעלמענ .,גנוגידלושַאב עיינ ַא

 טייהעג ןיא ןטלַאה וצ םיסונא יד ןפלעה
 זיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא) םוטנדיי סָאד
 "ןוהרָאי עצנַאג סָאד .(תמא ןעוועג סע

 ןט18 ןופ ףוס םוצ זיב 1891 ןופ טרעד

 ןייא רַאפרעד ןעוװעג זיא טרעדנוהרָאי
 ןדי יד רַאפ תורצ טימ טייק עסיורג
 ךָאנ ןעוועג ,תמא ,זיא סע ,עינַאּפש ןיא
 -טפַאשטריוו ,םוטנדיי קרַאטש רעייז ַא
 ןעמונרַאפ ,דנַאל ןיא טלצרַאװעגניײא ךעל
 ,טפַאשטריװדנַאל ןיא סעיציזָאּפ עטסעפ
 -עגנָא יד ןופ) רוטלוק ,לדנַאה ,תוכאלמ

 יאדסח יבר טייצ רענעי ןיא ןדיי עטסנעעז
 ףסוי יבר .תשש ןב קחצי יבר ,שקשרק
 רעבָא (ערעדנַא ןוא סלאנברבא .,ובלא

 -יגער רעד דצמ ךיוא ןוא םיחלג יד דצמ
 ןוא תורזג עכעלקערש ןעוועג ןענעז גנור
 םגה ןוא ,(םילובלב-טולב ךיוא) םילובלב
 ןבָאה עכלעוו ,סעילימַאפ-םיסונא לייט
 לדַא ןשינַאּפש םעד טימ טרלימיסַא ךיז

 רעריפ עטסערג יד ןעוװעג ןענעז ןוא
 -ענעג ,ןלאנידרַאק ,ןרָאטסינימ ,דנַאל ןיא

 64 עינַאפש

 ןציש טװאורּפעג לָאמלייט ןבָאה ,ןלאר

 טָאה ןדיי וצ האנש יד רעבָא ,ןדיי יד

 ףיוא טָאה ןעמ ,טקרַאטשרַאפ רדסכ ךיז

 םיחוכיו ןבָאה וצ ןגנואוצעגפיורַא ןדיי

 ןסָאלשעגנייא ,עיגילער ןגעוו םיחלג טימ

 רעכַאנ ,ןלַאפנָא עטפָא ,סָאטעג ןיא ןדיי

 עיציזיווקניא יד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא

 טָאה סָאד ןוא םיסונא יד ןגעק (1480)

 ,עגַאל עשידי יד טרעגרעּרַאפ רעדיוו

 ןעמוקעגרָאפ זיא עפָארטסַאטַאק יד זיב

 -גוא ('ה"רזמ,, ,ב"נר) 1492 רָאי ןיא

 ןשיטַאנַאפ םעד ןופ טפַאשרעה רעד רעט

 -אזיא ןוא דנאנידרעפ רָאּפ ןכעלגינעק

 וצ הנתמ, סלַא ןבָאה עכלעװ ,אלעב

 -ַארַא עטצעל סָאד ןעמענייא רַאפ ?טָאג
 -אנארג ,עינַאּפש ןיא דנַאל לקיטש שיב
 1499 ץרעמ ןט31 םעד ןבעגעגסױרַא ,עד

 ןדיי עלַא ןבײרטעצסױרַא טערקעד םעד
 .ןטַאנָאמ 2 ןופ ףיולרַאפ ןיא עינַאּפש ןופ
 ןופ ןטעבעג יד ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע

 "רבא קחצי ןוד רעטסינימ-ץנאניפ ןשידיי
 -ינש םהרבא ןוד בר רעביוא ןופ ןוא לאנב
 -גינעק ןופ טניירפ רעכעלנעזרעּפ ַא) רוא
 רָאטיזיװקניא טּפױה רעד .(רָאּפ ןכעל

 ,עדַאמעװקרָאט חלג רעד ,עינַאּפש ןופ
 ןכעלגינעק םעד ףיוא טסערּפעג טָאה
 .הריזג יד ןריפכרוד לָאז ןעמ זַא ,ףיוה

 טקנוּפ ןלַאפעגסיוא זיא גָאט רעטצעל רעד

 ךָאנ ןענעז ןדיי ליפ .באב העשת ןיא
 ןבָאה לייט ,עינַאּפש ןופ ןפָאלטנַא רעירפ
 ;הריזג יד ןדיימוצסיוא ידכ ,טדמשעג ךיז
 סױרַא זיא לייט רעטסערג רעד רעבָא
 ,געט עטצעל יד ןיא טשרע עינַאּפש ןופ

 קעװַא ןענעז ןדיי לפיוו רָאלק טינ זיא סע
 -לעוו ,לַאנברבא קחצי ןוד .עינַאּפש ןופ

 שוריּפ םוצ ביױהנָא ןיא) טבײרשַאב רעכ

 -עדנַא ןיא ךיוא ןוא םיכלמ רפט ןפיוא
 ,שורג םעד (םירפס ענייז ןופ רעטרע ער

 "וגה שאר רעד ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא
 ןעמונעגמווַא טָאה סע זַא ,טגָאז ,םיל

 לייט רעסיױרג ַא ,ןדיי טנזיוט 500 ַא
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 -רָאּפ ןייק ןעװעטַאר טװאורּפעג ךיז טָאה

 "רעד דלַאב ןענעז ייז ןענאוו ןופ ,לאגוט

 ןענעז ךס ַא .ןרָאװעג ןבירטרַאפ ךָאנ
 לייט עסיורג ַא .געוו ןיא ןעמוקעגמוא

 יד .,עילַאטיא ןייק טעוועטארעג ךיז טָאה

 ןיק טעוװעטארעג ךיז טָאה טייהרעמ

 -ארפ עשיקרעט ענעדישראפ ,אקארַאמ

 תולהק ערעדנַא ןוא ,לארשי-ץרא ,ןצניוו

 ,טלעוו רעד רעביא "םידרפס,, ןופ

 רעטסערג רעד ןעוועג זיא עינַאּפש שורג
 ןברוח טניז קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ּפַאלק

 ;דנַאטשּפיױא-אבכוכ רב םעד ןוא ינש תיב

 ןסיורג רעייז ַא טעטכינרַאפ טָאה רע
 ןופ ,ליט ןטסקרַאטש םעד ןוא ,לייט
 ןדיי ןופ עטכישעג יד .,קלָאפ ןשידיי

 1402 רָאי םעד טניז טָאה עינַאּפש ןיא
 -עגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,טקידנערַאפ ךיז

 ןופ עטכישעג עקירעיורט ַא טרָאד ןביוה

 ןרָא עטצעל יד ןיא טשרע .םיסונא
 -רָאי ןט20 ביוהנָא ןוא ןט19 ןופ עדנע)
 עניילק ַא טצעזַאב ךיז ןבָאה (טרעדנוה
 -בוז יד עז -- .עינַאּפש ןיא ןדיי לָאצ

 ,?ףפאדָאטױא, ,"'לאנברבא, רעטרעוו
 "םידרפס,/ ,"םיסונא ,"עיציזיווקניא,

 עסיורג עלַא ןופ ןעמענ יד ןופ ךיוא ןוא
 ןענעז עכלעוו רעקנעד ןוא םידמול עשידיי
 רוטארעטיל יד -- .עינַאּפש ןיא ןעוועג
 -ַאּפש ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רעביא
 -עג ןענעז סע .עסיורג ַא רעייז זיא עינ
 -ייצרַאפ עשילאקינָארכ עלופטרעוו ןבילב
 קמע, ,'הדוהי טבש. רעד יוו ןעגנונעכ
 ןייז ןיא ץערג :ערעדנַא ןוא 'יאכבה
 רעביא עשיאערבעה) 'ילארשי ימי ירבד,
 ןטָאנ יד ןיא ףוס םוצ (רייפש ןופ גנוצעז
 טעברַאַאב ,/ ןוא 6 ,0 םיקלח יד ןופ
 -ָאד יד ןופ לייט ןסיורג ַא שיפארגָאילביב
 -עטַאמ ןופ לַאװק רעכייר ַא .ןטנעמוק

 תובושתו תולאש יד ךיוא ןענעז לאיר
 -מול ןוא םינבר עשינַאּפש יד ןופ םירפס

 ,ש"אר ,א"בשר ןופ סרעדנוזַאב ,םיד
 -ָאניבאר ךיוא עז :ערעדנַא ןוא ש"ביר

 ַאזָאניפש--ןתמח ךופש

 רעד
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 -נַא ןיא ךיוא ."הלוג יאצומ,, שטיוו

 -עג טכעלטנפערַאפ ןענעז ןכארּפש ערעד
 -ידיי רעד רעביא רעכיב עקיטכיוו ןרָאװ

 טעדנירגַאב ,עינַאּפש ןופ עטכישעג רעש
 -טנַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטנעמוקָאד ףיוא

 קחצי עז ;ןויכרַא עשינַאּפש ןיא טקעד
 רעטייוצ ,"ריבד, ךובלמאז ןיא רעב
 רמאמ ןייז ןיא (ג"פרת ןילרעב) דנַאב
 "והיה תודלותל םישדח תורוקמו םירפס,
 ,"דרפסב םיד

 ;ןרָאצ ןייד סיוא סיג) ךתמחה ךופש
 טכאנייב חסּפ טגָאז ןעמ עכלעוו ,םיקוסּפ
 ןשטנעב ןרַאפ הדועס ךָאנ רדס םייב
 זיוה ןופ ריט יד ייברעד טנפע ןעמ ןוא
 -ידַארט-סקלָאפ יד יװ ,ןדַאלוצנייא ידכ
 טלַאהניא רעד איבנה והילא ,טגָאז עיצ
 טָאג זַא ,הליפת ַא זיא םיקוסּפ יד ןופ
 עכלעוו ,רעקלעפ ןיא ןייז םקונ ךיז לָאז
 .ןדיי יד ןקינייּפ

 (טקידענעב ) ךורב ,אוָאניּפש
 -מעווָאנ ןט24 ,םַאדרעטסמַא ןיא ןריובעג
 ןט91 גַאַאה ןיא ןברָאטשעג -- 1092 רעב
 רעשידיי רעטסטמירַאב ;1077/ רַאורבעפ
 -נירגַאב ,טייצ רעיינ רעד ןיא ףָאזָאליפ
 רעפעש ,םזיאעטנַאּפ םענרעדָאמ ןופ רעד
 -יּפש .קיטירק-ךיינת רענרעדָאמ רעד ןופ

 ,םיסונא ןעוועג ןענעז ןרעטלע סאזָאנ
 -ָאה ןעיירפ ןיא ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו

 -ָאפ ןייז ןדיי ןרָאװעג טרָאד ןוא דנַאל
 -ייא ןעוועג זיא אזאניּפסא'ד לאכימ רעט
 רעשידרפס רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענ
 טָאה אזאניּפש .םאדרעטסמַא ןיא הליהק
 -מַא רעד ןיא טנרעלעג טנגוי רעד ןיא
 יד ואוו ,''םייח ץע,, הבישי רעמַאדרעטס
 ,בהובא קחצי יבר ןעוועג ןענעז רערעל
 -שי ןב השנמ יבר ,אריטרומ לואש יבר
 -לג אזאניּפש טָאה ָאד :ערעדנַא ןוא לאר
 ךיוא טָאה ןוא ,דומלת ,ך"נת טנרעל
 םירפס-הריקח עשידיי טימ טנעקַאב ךיז
 ןבא םהרבא יבר ןופ םישוריּפ יד יו
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 -למ,, ,ם"במר ןופ "םיכובנ הרומ,, ,ארזע

 ןופ ? 'ה רוא, ,ג"בלר ןופ ? 'ה תומח

 ךיז ךיוא טָאה רֶע :ערעדנַא ןוא שקשרק

 חלבק רעשיטערָאעט רעד טימ טנעקַאב

 טַאהעג טָאה עכלעוו ,("תינויש הלבק.;

 עטנעגילעטניא יד ןיא רעגנעהנָא ליפ

 יבר ,ייז ןופ רענייא ןוא ןזיירק עשידרפס

 ןגעוו ןבירשעג טָאה ,יריריא ןהכה םהרבא

 -ַאנ ןיא סָאװ ,עינַאּפש ןיא רפס ַא ריא

 שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא רעכ'

 -ני רעד .'"םימשה רעש,, ןעמָאנ ןטימ
 ַא ןויװעגסיױרַא טָאה אזאניּפש רעג
 ןסיוו םענײמעגלַא וצ ךיוא טשרוד ןסיורג

 ןייטאל ןרידוטש ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא
 ךַארּפש יד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ)

 ,שיכירג ,(רעכיב עכעלטפַאשנסיװ ןופ

 -יא ןוא טפַאשנסיװרוטַאנ ,קיטַאמעטַאמ

 -גרעוו ,עיפָאזָאליפ ענײמעגלַא טּפיוהרעב
 ןופ הטיש רעד ןופ טסולפנייאַאב קיד

 -אניּפש ,טראקעד ףָאזָאליפ ןשיזיוצנארפ
 ןָא טָאה רעטקַארַאכ ןטסעפ ןייז טימ אז

 -ייז ןשיװצ ןלייצרעד ןפָא ןעמונעג ארומ

 -לעוװ ,ןעגנואיושנַא ענייז ןגעוו םירבח ענ

 טרימרָאפ ןוא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע עכ
 טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ
 שנייז ןוא ,עיּפָאזָאליפ רענײמעגלַא רעד

 -וסי יד ןגעק ןעוועג ןענעז ןעגנואושנַא

 ןיא .עיגילער רעשידיי רעד ןופ תוד

 םאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשידרפס רעד
 -ןעדיירפ לייט ןעוועג רעירפ ןיוש ןענעז
 יז ןשיוװצ רעטסנעעזעגנָא רעד ןוא ,רעק
 לאירוא ,אזָאניּפש ןופ בורק ַא ןעוועג זיא

 םינבר יד ןוא ,(?אטסָאקַא, עז) אטסָאקַא
 עג ארומ ןבָאה רעריפ-הלהק ערעדנַא ןוא

 -רַאפ רעמכָאנ טעװ אזָאניּפש זַא ,טָאה
 -יּפַא ןופ ןעגנוגעווַאב עקיזָאד יד ןקרַאטש
 טוװואורּפעג רעבירעד ןבָאה ייז .תוסרוק
 -םיוא לָאז רע זא ,אזאניּפש ףיוא ןקריוו

 ןוא ,ןעקנאדעג ענייז ןטײרּפשרַאפ ןרעה
 ןליפרעד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןעוו
 ךיוא טָאה ןוא גנורעדָאפ עקיזָאד יד

 98 ַאזָאניפש

 עשידיי יד ףיוא ןעוועג רבוע ךעלטנפע

 םינבר יד םיא ןבָאה ,תווצמ ןוא םיניד

 ,םרח ןיא טגיילעג (1656) זייטת בא יו

 ןופ ןוא םאדרעטסמַא טזָאלרַאפ טָאה רע

 טינ טפיהרעביא רע טָאה ןָא טלָאמעד

 טָאה ןוא ןדיי טימ ןָאט וצ רעמ טַאהעג

 ,ןטסירק ןופ ןזיירק ןיא רדסכ טרעקרַאפ

 ַא ןיא טצעזַאב ךיז טשרעוצ טָאה רע

 "רעד ךיז ןוא םַאדרעטסמַא ןבעל ףרָאד

 סָאװ ןטסנידרַאפ עניילק יד ןופ טרענ

 -ַאנ ,רעזעלג ןפיילש ןופ טַאהעג טָאה רע

 ערעדנַא ןוא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעכ
 רע ואוו ,גַאַאה ןיא ףוס םוצ ,רעטרע

 -דניוש ןופ טייהרעגנוי ןברָאטשעג זיא

 -רַאפ טָאה רע טניז טייצ רעד ןיא .טכוז
 ןבירשעגנָא רע טָאה םאדרעטסמַא טזָאל

 קרעוװ ענייז (ןייטאל ןיא עלַא טעמכ)

 -ָאנ ןייז ןיא טינ טכעלטנפערַאפ לייט)
 ןייז ךָאנ טשרע טכעלטנפערַאפ לייט ,ןעמ
 ןיוש ןברָאװרעד םיא ןבָאה עכלעוו ,(טיוט

 ,טלעװ רעד ןיא םור ַא ןבעל ןייז ייב

 -רעד ךיז אזאניּפש טָאה ייז ךרוד ןוא
 ןיא גנוטיײדַאב ענעעזעגנָא ןַא ןברָאװ
 ןוא עיפָאזָאליפ ןופ עטכישעג רעד

 עטסערג יד ןשיװצ ןעקנעד ןכעלשטנעמ

 סָאד -- .טייהשטנעמ רעד ןופ רעטסייג

 -אניּפש סָאװ ,קרעוװ עדנטיײדַאב עטש'רע
 ןייז טימ טינ טכעלטנפעראפ טָאה אז
 -סיױרַא טָאה סָאװ ןוא (1010) ןעמָאנ

 ,םערוטש ןטסערג םעד םיא ןגעק ןפורעג
 רעשיטילָאּפ-שיגָאלָאעט , ןייז ןעוועג זיא
 רעד טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"טאטקארט
 -עגקעװַא ןוא טריזיטַאמעטסיס רעטשרע
 ןוא קיטירק-ך"נת ענרעדָאמ יז טלעטש
 עפראש ןיא סיוא ךיז רע טקירד ייברעד
 ,עיגילער רעשידי רעד ןגעק רעטרעוו

 סָאד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא קידנביול
 -עיגילער עמורפ יד ךיוא .םוטנטסירק
 -םיוא ןרָאװעג זיא טלעו עכעלטסירק עז
 רעד בילוצ אואניּפש ןגעק טכַארבעג
 טָאה רע עכלעוו ןיא עדָאטעמ רעיירפ
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 זַא ,קידנטלַאה ,ך"נת םעד טלדנַאהַאב

 ןופ ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיאי השמ תרות

 -עג טָאה ונבר השמ טינ זַא ןוא טָאג

 "עג ַא טימ טָאה רע .םירפס עלַא ןבירש

 טכעלטנפעראפ ךיוא רעירפ טייצ רעסיוו

 "עד ןופ עיּפָאזָאליפ רעד רעביא קרעװ ַא

 -אניּפש טָאה םור ןטסערג םעד .טרַאק

 -רַאפ) קרעוו ןייז ךרוד ןברָאװרעד ךיז אז

 ןיא ,י"קיטע,, (טיוט ןייז ךָאנ טכעלטנפע

 םרָאפ ַא ןיא טוואורּפעג טָאה רע ןכלעוו

 ןלעטשטסעפ  זייווַאב ןוא סערעל ןופ

 רעד ,הטיש עשיטע ןוא עשיפָאזָאליפ ןייז

 -ןַאּפ זיא הטיש ןייז ןופ ּפיצנירּפ-טנורג

 -לעז יד זיא טָאג ןוא רוטַאנ זַא ,םזיאעט

 ןעגנוניישרעד-לצנייא יד זַא ןוא ךאז עב

 -רָאפ-לצנייא רָאנ ןענעז רוטַאנ רעד ןופ

 ,טייהנייא לא רעד ןופ ("ידַאמ;) ןעמ

 טייהנייא-לא יד ףיוא ןסַאפ רימ זַא ןוא

 קנאדעג ,ןטובירטא ,םיראת ייווצ רעטנוא
 ןייז ןיא זיא אזאניּפש .גנוטײרּפשסיוא ןוא
 זיא ץלַא ;שיטסינימרעטעד גנערטש הטיש

 טינ ןָאק ךאז ןייק ,סיורָאפ ןופ טמיטשַאב

 ױזַא ןעשעג זומ רָאנ ,ןרעו טרעדנעעג

 זיא הטיש ןייז טיול ןוא ,טעשעג יז יו

 עלַא יד רַאפ ָאטינ טרָא ןייק רעבירעד
 -טעג ןופ ןיז ןוא עיגילער ןופ ןפירגַאב

 ישנועו רכש ,הליפת .החגשה רעכעל
 ,שפנה תראשה טגנַאלַאבנַא סָאװ ךיוא
 ,המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא רעד

 טרָא ןייא ןיא טכַאמ אזאניּפש שטָאכ זיא

 תראשה ןיא ןביולג ןופ קורדנייא םעד
 זיא ,ןיז ןכעלנעזרעּפ ןיא וליפַא ,שפנה
 -נָאק ןיא ,רעטרע ערעדנא ןיא רעבָא רע
 -לופ ,הטיש רעצנַאג ןייז ןופ ץנעווקעס

 -רעּפ רעד ןיא ןביולג םעד ןגעק קידנעטש
 רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא רעכעלנעז

 -ָאמ עזעיגילער טָאה אזאניּפש .המשנ

 ,סרעדנוזאב ןוא ,הטיש ןייז ןיא ןטנעמ

 רעד ןגעוו גנוסַאפיוא רעטמירַאב ןייז ןיא
 -עטניא יד, ) טייקכעלטעג רעד וצ עביל

 ."טייקכעלטעג רעד וצ עביל עלעוטקעל

 00 ַאזָאניּפש

 ןענַאטשרַאפ זיא ןײײמעגלַא ןיא רעבָא

 -יטנַא זיא הטיש סאזאניּפש זַא ,ןרָאװעג

 טרעוו עיגילער יװ ,ןיז םעד ןיא זעיגילער
 סלַא ,ןבעל ןשיטקארּפ ןיא ןענַאטשרַאפ

 םעד רַאפ ,לארָאמ ןוא קיטע ראפ דוסי

 .טעג ןיא ,טיוט ןכָאנ ןבעל ןיא ןביולג

 ןוא גנוניולַאב ןוא .החגשה רעכעל
 ןענעז הטיש סאזאניּפש ןגעוו .ףָארטש

 -עז סע ןוא קרעו ליפ ןרָאװעג ןבירשעג

 -לעוו ,ןטפַאשלעזעג-אזאניּפש ןַארַאפ ענ

 ענלצנייא ןוא רעכיבלמאז סױרַא ןבעג עכ

 יד ןופ ענייא .אזאניּפש ןגעוו קרעוו

 עמעט רעד וצ גוצאב ןיא ןגארפ-טּפיוה

 טייו יווװ ,זיא 'יםוטנדיי ןוא אזאניּפש,

 ןופ טסולפנייאאב ןעוועג אזאניּפש זיא

 -עז םעד ןגעװ ךיוא .רעקנעד עשידיי

 .ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענ

 אזאניּפש זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע

 ,"םיכובנ הרומ, ןופ ןעמונעג ליפ טָאה

 -כעוטּפיוה ןוא ג"בלר ןופ ,ם"במר ןופ
 -ראוו ןוא ,שקשרק ןופ 'ה רוא ןופ ךעל

 תינויע הלבק רעד ןופ ךיוא ךעלנייש
 טעטיטנעדיא רעד ןופ קנַאדעג םצע םעד)

 ַא ןיא רָאנ ,רוטַאנ ןוא טייקכעלטעג ןופ
 רעד -- .(םרָאפ רעשיטסיאעטנַאּפ רעמ
 "רעניא רעד ןיא אזאניּפש ןופ סולפנייא
 םוטנדיי ןופ עטכישעג רעקיטסייג רעכעל

 זיב .סיורג סרעדנוזַאב ןעוועג טינ זיא

 רעשידיי רעד ןיא זיא טייצ-הלכשה רעד

 אזאניּפש ןעמָאנ רעד טלעװ רעקיטסייג
 -ַאב ןעוועג טינ טעמכ הטיש ןייז ןוא

 זיא טייצ-הלכשה רעד ןיא טשרע .טנַאק
 טקעװרעד טלעװ רעשידיי רעד ןיא ךיוא

 ;אזָאניּפש וצ סערעטניא רעד  ןרָאװעג
 ןגעק ףרַאש ןעוועג זיא ןָאסלדנעמ השמ

 ַא רַאפ הטיש ןייז קידנטלַאה ,אזָאניּפש
 :עשיטע-יטנא ןוא עשיטסיאעטַא ףרַאש
 ןוא לַאמכארק םהרבא ,ןיבור המלש .,רד
 -יּפש ןופ רעגנעהנָא ןעוועג ןענעז ערעדנַא
 -רעביא 1889 ןיא טָאה ןיבור ןוא אזָאנ
 ןטימ שיאערבעה ןיא ייקיטע, יד טצעז
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 רעטצעל רעד ןיא ;"הלא רקח., ןעמָאנ
 "יא ךיוא ןיקצאלק בקעי .,רד טָאה טייצ

 ;שיאערבעה ןיא "קיטע, יד טצעזרעב
 -נַא ןשיווצ) ןַארַאפ זיא שיאערבעה ןיא

 -ריפסיוא ןַא וואלאקאס םוחנ ןופ (ערעד

 ןיא .,אזאניּפש ךורב רעביא קרעוו ךעל
 -ידרפס יד ןבעגעג ךיוא טרעוו סע ןכלעוו

 טָאה אזאניּפש רעכלעוו ןיא הביבס עש

 -ערג ַא ןַארַאפ ןיא שידיי ןיא :טבעלעג
 ןופ אזאניּפש רעביא קרעװ-למַאז רעס
 -עז אזָאניּפש ןגעוו --- .יקצאש בקעי .רד

 ,ןעגנולייצרעד ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא ןענ
 -רעיוא דלָאטרעב ךיוא ערעדנַא ןשיווצ
 ןיא ליווגנאז ןוא ,ייאזאניּפש ךורב;, ,ךַאב
 ."ָאטעג ןופ רעמיורט,, יד

 ןיא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ןכארּפש
 עטכישעג רעד ןופ טייצ רעגנַאל רעד

 טַאהעג רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןוא

 ץוחַא) "ןכַארּפש עשידיי, ענעדישרַאפ
 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ןדיי ליפ סָאװ
 "רע יד .(רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןכארּפש
 -ערבעה ןעוועג זיא ךארּפש עשידיי עטש
 עסיועג ַא ,שיאעמַארַא רעכַאנ ,שיא

 -ַארַא-שידיי ,שיכירג - שידיי ךיוא טייצ
 ,שינַאּפש-שידיי ,שינעילַאטיא-שידיי ,שיב
 יד ןוא ,שיוואלס-שידיי ,שיסרעּפ-שידיי

 -אמרעג שידיי ייז ןופ עטסײרּפשרַאפ
 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ןזיא סָאװ ,שינ
 רעטרעוכוז עז םעד ןגעװ .,"שידיי.

 -עמַארַא, ,?שיבַארַא, ,"שיאערבעה;
 "שילאינַאּפש ,"שידיײ, ,"שיא

 יאדסח ,ןבא (טורפאש) טורּפש
 רעדָא 9700 -- 915 ךרעל אישנה
 ,ךעטסינימ רעשידיי רעטמירַאב (0
 שינַאּפש ןיא ּפָארטנַאליפ ןוא רָאטקָאד
 -יטאמָאלּפיד יד טריפעג ,אוואדרַאק ןיא

 ןוא ןפילַאק עשיבַארַא יד ןופ םינינע עש
 רע !דנַאל םעד ןפלָאהעג ליפ טימרעד
 -ָאלּפיד ענייז ךרוד טימַאב ליפ ךיז טָאה
 יד ןרעסעברַאפ וצ ןעגנואיצַאב עשיטַאמ

 02 רעטרעווכירּפע--ןכָארּפש

 ;רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא עגַאל עשידיי
 עטנרעלעג עשידי טציטשעג טָאה רע
 ,קורס ןב םחנמ םיקדקדמ יד ייז ןשיווצ)
 טעדנירגעג ,(ערעדנַא ןוא טרבל ןב שנוד

 ךיוא זיא רע :תובישי ןטלַאהעגסיוא ןוא

 טָאה רע סָאװ ווירב ןייז ךרוד טנַאקַאב
 יד ןופ ףסוי ךלמ ןשידיי םוצ טקישעג

 דוסי-טּפיה רעד זיא סָאװ ןוא םירזוכ
 ןופ עטכישעג רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ
 .("םירזוכ,, עז) םירזוכ יד

 -עג ןענעז ןדיי ייב רעטרעוװכירּפש
 ןיוש רעטרעװכירּפש ןופ ןעגנולמאז ןעוו

 שיאערבעה ןיא .ןטייצ עטלַא רָאְג יד ןיא
 -עג טנכיײצַאב ?טרָאװטכירּפש, ַא זיא
 "רעד ןוא ,"לשמ,, טרָאװ םעד טימ ןרָאװ
 -רעווכירּפש גנולמַאז עטסטלע יד זיא ןופ
 עז) ?ילשמ;,/ ןרָאװעג ןפורעגנָא רעט
 "עז רעטרעוװכירּפש .("ילשמ,, טרָאװכוז

 ךיוא רָאנ ילשמ ןיא רָאנ טינ ןַארַאפ ןענ
 ,היעשי םירפס:ך"נת ערעדנַא ןיא
 -הק ,רשע ירת ,םילהת ,לקאזחי ,הימרי

 זַא רעכיז זיא סע .ערעדנַא ןוא תל

 ןַארַאפ ןענעז אריס ןב רפס ןיא ךיוא
 -ומלת רעד ןיא ;:רעטרעװכירּפש-סקלָאפ

 ליפ רימ ןעניפעג רוטארעטיל רעשיד
 ןענעז ייז ןופ לייט ןוא ,רעטרעװכירּפש
 ונייח, ןעמָאנ ן'טימ ןרָאװעג טנכײצַאב
 ןוא ,(ןשטנעמ ןגָאז יוזא) ?ישניא ירמאד
 -עג רעטרעוו עקיזָאד יד ןופ גנולמַאז ַא

 -ָאד יד .ב"צ אמק אבב ןיא ךיז ןעניפ
 "לת ןוא ך"נת ןופ רעטרעװכירּפש עקיז
 רסומ ירבד רָאנ טינ ןטלַאהטנַא דומ
 ןוא ,המכח-סנבעל עשיטקַארּפ ךיוא רָאנ

 ."סקלָאפ ןופ רעטקאראכ םעד ןגָארט ייז

 ןיא רעטעּפש ךיוא .רָאלקלָאפ ,ןעגנופַאש
 קלָאפ ןיא ןענַאטשנַא ןענעז רעטלַאלטימ
 ןענעז ליפ עכלעוו ןופ ,רעטרעװכירּפש

 -קאדיד ענעדישרַאפ יד רעביא ןפרָאװעצ
 רעײנ רעד ןיא .םירפס-רסומ עשעט
 ןעלמַאז טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה טייצ
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעטרעווכירּפש
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 סיורג סנעמעוװו ,ןייטשנרעב יצַאנגיא
 -נדער ןוא רעטרעווכירּפש עשידיי, קרעוו

 -נופ זיא (1908 טכעלטנפעראפ) "ןטרָאס
 גנולמַאז א ןופ טײטשַאב ןוא לַאטנעמאד

 -אב טימ רעטרעוװכירּפש 4,000 בורק ןופ

 -גייא ןוא ןעגנורעלקרעד ןוא ןעגנוקרעמ
 עשידומלת ןופ ןעגנולמאז -- .גנוטייל
 ,ךס ַא ןענישרעד ןענעז רעטרעװכירּפש

 "ייה זיא ייז ןופ עטסכעלריפסיוא יד ןוא

 ,"םהימגתּפו םימכח ירבד רצוא,, סנַאמ

 ,"ףוביצ חילש , ןופ תובת ישאר ץ"ׁש
 רַאפ לטיט סלַא ןרָאװעג טצונַאב זיא ןוא
 טָאה "ץ"ש., תובת ישאר ןטימ ;ןזח ַא
 ןייז ןוא ,יבצ יתבש טנכײצַאב ךיוא ןעמ
 "תוי"צש,, ןסייהעג טָאה גנוגעװַאב

 טרעװ ,עבטמ רעטלַא ןופ ןעמָאנ לקִׁש
 ןטיצ עטשרע יד ןיא ןיוש טנַאמרעד

 תישארכ) וניבא םהרבא ייב ,ך"נת ןופ
 ןעוועג ןענעז תועבטמ עקיזָאד יד ;(ג''כ

 'א םימיה ירבד ,"בהז ילקש.,) ענעדלָאג

 ךעלניישראוו ןוא ,ענרעבליז ןוא (א"כ
 תיצחמ,, רעד ,תועבטמ ערענעלק יד ןענעז
 ('ל תומש ,עקב ןסייחעג ךיוא) !ילקשה
 ןוא (י הימחנ) "לקשה תישילש,, רעד

 ('ט 'א לאומש) "ףסכ לקש עבר; רעד
 טייטש לקש עבר םייב) רעבליז ןופ ןעוועג

 "לקשה תיצחמ,, ןגעוו .("ףסכ,, שוריפב
 ןדעי ךרוד שדקמה תיב םעד רַאפ לָאצּפָא
 -עג יד ןגעו .'ילקשה תיצחמ,, עז דיי

 ןופ טייצ רעד ןופ תועבטמ-לקש ענענופ
 ןיא -- ."תועבטמ ,עבטמ,, עז ינש תיב

 זיא עיציזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 טלָאצ דילגטימ רעדעי זַא ,טריפעגנייא

 ןבלאה ַא) "לקש., ַא לָאצּפָא םעד ךעלרעי
 טָאה רעלָאצ-לקש רעד רָאנ ןוא ,(רעלַאד
 ןשיטסינויצ םוצ ןלייו וצ טכער סָאד
 .סערגנָאק

 8 ,דעומ רדס ןיא אתכסמ םילקׂש
 טָאה :םיקרּפ 8 אתפסות .,תוינשמ םיקר;

 -אב ;:ילבב טינ ןוא ימלשורי ארמג רָא

 904 הרש--ץ"וע

 ןעמ סָאװ םילקש ןופ םיניד יד טלדנַאה
 ךיוא ןוא שדקמה תיב ןרַאפ טלָאצעג טָאה

 רעד ןגעו םיניד ערעדנַא ענעדישרַאפ
 ,שדקמה תיב ןופ גנוטלַאװרַאפ

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא רקׁש
 -נגעק ןיא) ןגיל ןגָאז ,רקש טרעוו קיטע

 ('תמא, ןופ הדימ רעטוג רעד וצ ץאז
 עטכעלש יד ןופ ענייא סלַא טכַארטַאב

 ךיז ףרַאד שטנעמ רעד עכלעוו ןופ ,תודימ
 ג"כ תומש שמוח רעד .,ןרעטייוורעד
 ןגָאז ןופ) "קחרת רקש רבדמ/,, ןָא טגָאז
 ךיא .(ןרעטייורעד ךיז וטסלָאז ןגיל

 טרעװ ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא יד ןיא
 טרעו עבלעז סָאד ;רקש רעד טלדַאטעג

 ירפס ערעטעּפש ןוא דומלת ןיא ךיוא

 וצ טינ טכילפ יד ףיוא ןזיוועגנָא רסומ

 סָאד ןעו לַאפ ןיא רָאנ ;ןגיל ןייק ןגָאז
 זומ ,ןשטנעמ ןופ םולש םעד ןרעטש ןָאק

 (ה"ס תומבי) תמא םעד ןגָאז טינ ןעמ

 ,"תמא;, טרָאװכוז עז --

 -רעה, שיאערבעה ןיא םיֹרׂש ,רש
 סָאװ ןאמ ַא ,רעריפ רענעעזעגנָא ,י''רעש

 ונבר השמ ןעוו ,טמַא ןכיוה ַא טמענרַאפ
 ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טריפעגנייא טָאה
 יז רעביא טמיטשַאב רע טָאה ןדיי יד

 "נױט רעביא עטסטלעו "םיפלַא ירש,
 -נוח רעביא עטסטלע) תואמ ירׂש ,(רעט

 ח"י תומש) רעטייוו ױזַא ןוא (רעטרעד

 הנוממ ןענעז סָאװ ,למיה ןיא םיכאלמ יד
 ןסייה ,דרע רעד ףיוא רעקלעפ יד רעביא

 ןוא ,'םירש,, ןביולג-סקלָאפ ןשידיי ןיא
 סעדעי טָאה ןביולג ןקיזָאד םעד טיול
 ןופ ךש רעד ;למיה ןיא רש ןייז קלָאפ

 ןקיזָאד םעד טיול ,זיא למיה ןיא ןדיי

 טסייה רעכלעוו ,ךאלמה לאכימ ,ןביולג

 ."לודגה רשה , (ב"י לאינד)

 ;ניבא םהרבא ןופ בייוו .סָאד הֶרׁׂש
 ךָאנרעד ןוא "ירש, טשרעוצ ןסייהעג
  ןעמָאנ ריא ןרעדנע ןסייהעג טָאג טָאה
 שמוח ןיא ;(ז"י תישארב) "הרש,, ףיוא
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 ןרעװו ג"כ -- א"י ךעלטיּפַאק תישארב
 -בא ןופ ןבעל ןגעוו םירוּפיס יד טלייצרעד

 טַאהעג טינ טָאה עכלעוו ,הרש ןוא םהר

 רעטלע רעד ףיוא טשרע ןוא רעדניק ןייק

 ג"כ תישארב ןיא ;ןקחצי ןריובעג יז טָאה

 ןברָאטשעג זיא הרש יו טלייצרעד טרעוו

 "וקעג זיא ןוא רָאי 127 ןופ רעטלע ןיא

 .הלּפכמה תרעמ רעד ןיא הרובק וצ ןעמ

 ןופ תוהמא 4 יד ןופ עטשרע יד זיא --

 ,(האל ,לחר ,הקבר ,הרש) קלָאפ ןשידיי

 רעד טרעו םישרדמ ןוא דומלת ןיא ןוא

 שרדמ) הרש ןופ תוקדצ רעד ןגעוו טלייצ

 ערעדנַא ןוא ,הױש ייח תשרּפ אמוחנת

 .(רעטרע

 טיצ סָאװ דנַאלכַאלפ ןופ ןעמָאנ ןֹורׁש
 -טימ ןופ גערב םייב לארשי-ץ'וא ןיא ךיז

 טרעװ ;הפיח ןוא ופי ןשיווצ םי ןשידנעל
 היעשי ,ב"י עשוהי) ך"נת ןיא טנַאמרעד
 "שה קמע םעד ןיא ,('ב םירישה ריש ,ה"יל

 עטסערג יד ןַארַאפ ןענעז ןור
 ,םיסדרּפ ןופ סעינָאלָאק -

 ירשא תב הרש

 -- 900 ךרעל 37 ,ןואָנ ארירש
 רעד ןיא לבב ןיא ןואג רעטמירַאב 1
 בר ןופ רעטָאפ ,אתידבמוּפ ןופ הבישי
 ,סוחי ןסיורג ןופ טמַאטשעג ;ןואג יאה

 רעד טול ,ןגיוצעג ךיז טָאה רעכלעוו
 הבישי שאר ;ךלמה דוד זיב ,עיצידארט

 רעטנעקרענַא ;:968 טניז אתידבמוּפ ןיא
 טרעפטנעעג ,רעריפ רעשידיי רעזעיגילער
 עשידיי ןופ תולאש ףיוא תובושת ליפ
 -צמ .,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא םיצוביק

 -נעל-חרומ ןוא עילַאטיא ,עינַאּפש ,םיר

 -בא יבר ןופ 'הלבקה רפס,,/ ןיא .רעד

 (רעטשרע רעד ד"באר) דואד ןבא םהו
 -עגפיוא טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד טרעוו
 טנָאה ןייא ףיוא ןואג ארירש בר ןעגנָאה
 רעבָא ;רָאי 100 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 -עטשַאב טינ טרעוו ןלַאװק טערעדנַא ןופ

 ןואג ארירש--ןורש

 עשידיי
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 -םישודק ןגעוו העידי עקיזָאד יד טקיט

 ,טנַאקַאב רָאנ זיא סע :ארירש ןופ טוט

 ןעוועג ןענעז יאה בר ןוז ןייז ןוא רע זַא

 ץוחַא -- .טריטסערַא טייצ עסיוועג ַא

 ןיא) םישוריּפ ןוא תובושת ענייז ךרוד

 -ילאנָאיצאר יד סױרַא טזייוו רע עכלעוו

 יד ןרעלקרעד וצ  גנוסַאפױא עשיטס

 ןוא שרדמ ןופ םירוּפיס עכעלרעדנוַאװ

 (לשמ ךרד ןוא עבטה ךױד ךרוד הדגא

 ווירב ןייז ךרוד טמירַאב ארירש בר זיא

 רע ןכלעוו ,"ןואג ארירש ברד תרגא;,

 ןיא םימכח עשידיי וצ ןבירשעג טָאה

 -ארפ רעייז ףיוא (עקירפַא-ןופצ) ןאורייק
 ױזַא יו) "הנשמה הבתכנ דציכ, ןֹופ עג

 ןיא .(תנשמ יד ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 -ָארכ עיונעג ארירש בר טיג ווירב ןקיזָאד

 ,םיארומא ,םיאנת ןגעוו תועדי עלאקינ

 יװ םינואג ןוא יארובס ןנבר ,הלוגה ישאר

 ,הנשמ ןופ גנואיטשטנַא רעד ןגעוו ךיוא
 רעריפ עשידיי יד ןגעוו סעטאד ,דומלת
 ןייז זיב הנשמ רעד ןופ ןטייצ יד ןופ

 זיא ''ווירב , רעד זַא ,טקנעד ןעמ .טייצ
 -ַאב יד .,088 ךרעל ןרָאװעג ןבירשעג
 -רָאפ רעד רַאפ !יתרגא,, רעד ןופ גנוטייד

 רעד ןיא עטכישעג רעשידיי ןופ גנוש
 לבב ןיא רעטעּפש ןוא דומלת ןופ טייצ

 "תרגא, יד ;סיורג ךעלנייוועגמוא זיא

 טפור ןעמ :תואחסונ ייווצ ןיא ןַארַאפ זיא
 -עג טרעוו יז לייו ?עשינַאּפש יד,, :יײז

 יד ןוא ,דרפס ימכח יד ייב טכארב
 ןוא ,תפרצ ימכח יד ןופ "עשיזיוצנארפ
 ןיא ןדישרעטנוא:טּפיוה יד ןופ רענייא
 הדוהי יבר יצ ,עגארפ רעד ןגעוו זיא ייז
 הנשמ יד ןייז רדסמ םייב טָאה אישנה
 ןזיא יז רעדָא ,ןביירשפיוא ןסייהעג יז
 -פיוא יז טָאה ןעמ ןוא ,הּפ לעב ןבילבעג

 טייצ רעד ןיא רעטעּפש טשרע ןבירשעג
 יד) אחסונ ןייא .יארובס ןנבר יד ןופ
 -פיוא ָאי יז טָאה ןעמ זַא ,זיא (עשינַאּפש
 עשיזיוצנארפ יד ,ערעדנַא יד ,ןבירשעג
 ארירש בר תרגא רעד ןופ .טינ זַא ,זיא
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 ןבַאגסױא עכעלטע ןַארַאפ ןענעז ןואג

 -רַאפ ןופ עטנרעלעג ענעדישרַאפ ךרוד
 עטשרע יד ןופ ענייא ,די-יבתכ ענעדיש
 "זוי רפס,, ןופ ףוס םוצ זיא ןבַאגסיוא
 -דלָאג רעב ;אתוכז םהרבא יבר ןופ *ןיס
 "תרגא, יד ןבעגעגסױרַא טָאה גרעב
 -סעב יד ;(1878 ץניאמ) די-בתכ ַא טיול
 ןיא ,ןיועל .ב ןופ זיא עבַאגסױא עט
 "-סונ עדייב ןבעגעג ןענעז סע רעכלעוו

 ,גנוטיילנייא ןַא ךיוא יוװ ,תואח

 שיאערבעה ןיא תׁשׂש ,םישש ,שש
 ;רעטסקעז רעד ,ישש ;סקעז ?שש,, זיא
 ךמסנ ַא ןיא סקעז ,תשש ;קיצכעז ,םישש

 רעטרעוװ עקיזָאד יד ;טרָאװ ַא ךָאנ וצ
 םישש., .ןקורדסיוא ליפ ןיא טצונַאב ןרעוו

 -עגנָא טרעװ סָאװ (טנזיוט 600) "אובר
 ןענעז עכלעוו ,ןדיי ןופ לָאצ סלַא ןבעג

 ימי תשש , ;םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא
 טָאג עכלעוו ןיא געט 6 יד ,"תישארב
 וצ 'ישש, ;טלעװ יד ןפַאשַאב טָאה

 םיב תבש הילע עט6 יד ןענעכיײצַאב
 יז ןוא ,הרות רפס רעד וצ ןפורפיוא
 הילע עטסבושח יד סלַא טכארטַאב טרעוו
 יבר םעד ןבעגעג ךעלנייוועג טרעוו ןוא

 , (סאטרָאּפפאפ) ׁש ט רופ ש ש

 ןיא 1608---אקָארָאמ ןיא 1610) םקעי
 רבחמ ,לבוקמ ןוא בר .(םאדרעטסמַא
 -רַאש ;!"בקעי להא , תובושתו תולאש ןופ
 ענייז ןוא יבצ יתבש ןגעק רעפמעק רעפ
 ,"יבצ לבונ תציצ,, קרעװ ןייז ;רעגנעהנָא
 רעד טקורדעג ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןופ
 רענייא זיא ,'יבצ לבונ תציצ רוציק,
 -עג רעד רַאפ ןלַאװק עטסקיטכיוו יד ןופ

 רע !גנוגעוַאב יבצ יתבש ןופ עטכיש

 06 ןלדתש--עש

 "בקעי תודלות,/ ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה

 ך"נת ןופ םיקוסּפ ןופ ןעגנונעכייצפיוא)
 ןוא (ימלשורי ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ

 ,םירפס ערעדנַא

 ןושארה םדא ןופ ןוז ןט3 ןופ ןעמָאנ תׁש

 {ד תישארב שמוח ןופ רוּפיס םעד טיול

 ןיא רופיס םעד טיול סָאװ םעד בילוצ

 זיא רעכלעוו ,חנ םיא ןופ טמַאטש שמוח

 סע טסייה ,לובמ ןופ ןרָאװעג לוצינ ןיילַא

 -ַאטש שמוח ןופ עיצידארט רעד טול זַא

 סָאװ -- .ןשטנעמ עלַא תש ןופ ּפָא ןעמ

 "תש ינב, יד ןבָאה סע תוכייש ַא רַאפ

 טימ (ד"כ רבדמב) הריש סמעלב ןופ
 ,רָאלק טינ זיא תש םעד

 רעוט-ללכ עשידיי רַאפ לטיט ןלדתש
 -גוהרָאי ןט19 םעד זיב רעטלַאלטימ ןיא
 ייב ןייז לדתשמ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,טרעד
 תבוטל ,ןטשריפ ,םיכלמ ,ןגנוריגער יד
 ךעלגייועג .רעדירב עשידיי ערעייז
 עשידיי ןופ ןייטשַאב םינלדתש יד ןגעלפ

 ןטפעשעג טריפעג ןבָאה עכלעוו ,םיריבג
 ןבָאה ןוא ןטשריפ יד ןופ ןפיוה יד ןיא
 ןכעלנעזורעּפ ַא ייז וצ טַאהעג ךרודַאד
 -ַאב ןענעז םינלדתש עקיזָאד יד ,טירטוצ

 ןוא עכעלצונ רעייז סלַא ןרָאװעג טכַארט

 -ַאפ ןענעז ייז ןגעוו ןוא ןדיי עקיטכיוו

 ;טּפשמ ןשוח ךורע ןחלוש ןיא םיניד יד ןַאר
 ןבָאה רעדנעל עשטייד עקילָאמַא יד ןיא
 עלעיציפָא טפָא טַאהעג םינלדתש יד
 "ןטנעדיזער, ,"ןדיי-ףיוה, יו ןעלטיט
 םינלדתש עטסמירַאב יד וצ .,המודכו
 -סאר ןופ ןאמלעזָאי יבר טרעהעג טָאה
 ,?ןאמלעזָאי, עז) םייה
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 "ערבעה ןיא תוא עט22 סָאד (וית) ר
 רעפיצ סלַא ;תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיא

 רעד ;400 ןופ גנוטײדַאב יד סע טָאה

 עלעטניּפ ַא טימ לָאמליײט טמוק 'יית.

 ַא ןָא לָאמלײט ןוא קינייװעניא (שגד)

 "סא רעשיזנכשא רעד ןיא ;עלעטניפ

 'ת! יד טרעװ שיאערבעה ןופ ךַארּפש

 ;ךמס ַא יו טדערעגסױרַא עלעטניּפ ַא ןָא

 ןרעװ ךארּפשסיוא רעשידרפס רעד ןיא

 ,תיט ַא יו ךיילג טדערעגסױרַא עדייב

 גרעבמעל ןיא 1727 ףסוי ,םימואת

 ;רעדָא םא טרופקנארפ ןיא 1799 --

 ירּפ; רפס ןופ רבחמ ;קסופ רעטמיראב

 ךורע ןחלוש ןופ םיקלח יד ףיוא ?םידגמ

 זיא רעכלעוו ,העד הרוי ןוא םייח חרוא

 ךיוא טָאה רע ;םינבר עלַא ייב ןעמונעגנָא

 ,םירפס ערעדנַא ןעוועג רבחמ

 ,"חנ. ,"לובמ, עז הבת

 ןיא עילימַאפ עטמירַאב ןבא ןובת
 ןט12 ןיא ךיירקנארפ-םורד ןיא עינַאּפש

 ןבעגעגסױרַא ,טרעדנוהרָאי ןט13 ןוא

 סלַא טנַאקַאב ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג

 םירפס עקיטכיוו ךס ַא ןופ רעצעזרעביא
 -והי (1 -- .שיאערבעה ןיא שיבַארַא ןופ

 "ארג ןיא 1120) ןובת ןבא לואש ןב הד

 רָאי ןכָאנ ןברָאטשעג -- עינַאּפש ,אדאנ
 -קנארפ-םורד ןיא רָאטקָאד ןעוועג 0

 שיבַארַא ןופ טצעזרעביא ,לענול ןיא ךייר

 עשיטע עשיּפָאזָאליּפ סָאד שיאערבעה ןיא
 תובוח; הדוקּפ ןבא ייחב יבר ןופ רפס

 יבר ןופ ?שפנה ןוקית, םעד ,"תובבלה

 ןופ "ירזוכח, םעד ,לוריבג ןבא המלש
 ןופ "תועדו תונומא,, ,יולה הדוהי יבר
 "המקרה, םירפס יד ,ןואג הידעס בר

 ןבא הנוי יבר ןופ "םישרשה רפס ,, ןוא
 -מירַאב יד ןבילבעג זיא םיא ןופ ;חאנג

 יד ןיא טכעלטנפערַאפ ,"האווצ, עט

 ,סמאהארבייא ןופ גנולמַאז-תואווצ

 ןוא רָאטקָאד (1283 -- 1240) השמ (9

 ןוז) ךיירקנארפ-םורד ןיא :רעצעזרעביא

 טצעזרעביא ;(ןובת ןבא לאומש 'ר ןופ

 שוריּפ/ סמ'במר םעד שיבארא ןופ

 תולמ; ,"תוצמה רפס,/ ,''תוינשמה

 טָאה רע !םירפס ערעדנַא ןוא "!ןויגהה

 רעביא םירפס ןעוועג רבחמ ךיוא ןײלַא

 ןובת ןבא לאומש (4 :תודגא ןוא ך"נת

 ,(ךיירקנארפ-םורד ןיא 1280 -- 1120)

 ,לואש ןב הדוהי יבר ןטנָאמרעד ןופ ןוז

 "ַאב ;רעצעזרעביא .,ףָאזָאליפ ,רָאטקָאד

 סם"במר םעד ןצעזרעביא ךרוד טנַאק

 -ערבעה ןיא שיבַארַא ןופ י"םיכובנ הרומ,

 רע :ם"במר ןופ המכסה רעד טימ שיא

 -רּפ הנומש יד טצעזרעביא ךיוא טָאה

 ןופ 'םיתמה תייחת רמאמ,, ןוא ?םיק

 ןעועג רבחמ ךיוא טָאה רע ,םייבמר

 .עיפָאזָאליפ רעביא םירפס

 ,ך"נת ןיא רפס ןופ ןעמָאנ םילהת
 טנכערַאפ טרעוװ סָאװ ,"םיבותכ,, ןיא

 יד ךָאנ רפסך"נת עטסקילײה סָאד סלַא

 טמַאטש םילהת טרָאװ סָאד ;םישמוח

 ןפרעד ,ןבױל ,"ללה; טרָאװ ןופ

 -הת., לָאצרעמ ןיא ןוא ,ביול ַא ,"הלהת,,

 -רעמ ןיא ןרָאװעג ךיוא זיא סע ןוא ,"תול

 דומלת ןיא ;םילהת טרָאװ סָאד לָאצ

 לָאמלײט ןוא ,"םילהת רפס,, רע טסייה

 ךמסנ ןיא ?ילית, ןוא ,"םילית,, ךיוא

 סָאד .("ןנח בר יבד ילית,, ,ז"יק םיחסּפ)

 ךעלטיּפַאק 180 טלַאהטנַא םילהת רפס

 קוּפ תבש ימלשורי ןיא םגה ,(םירומזמ)

 טרעװ ז"ט םירפוס אתכסמ ןוא ו"ט
 ןוא ,"םירומזמ (447) זיימק,/ ןבעגעגנָא
 ,ךעלטיּפַאק לייט זַא ,סיוא טזייו סע

 ןענעז ,טלייטעצ םילהת ןיא ןענעז עכלעוו

 המלו ירשא/) לטיּפַאק ןייא לָאמַא ןעוועג
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 ('ט תוכרב ,"איה אתשרּפ אדח ושגר

 טלייטעגנייא ךיוא זיא םיליהת רפס סָאד

 ןוא "םישמוח ,, 8 ןיא ןוא ,םירפס 2 ןיא

 -מוח ינש,) גל ןישודיק ארמג רעד ןופ

 וצ זיא ('םילהת רפסב ול יתינש ןיש

 ַא זיא גנולייטנייא עקיזָאד יד זַא ןעז

 ךיא ןעמ טָאה רעטעּפש .עטלַא רעייז

 ןדעי ןגָאז וצ םילהת םעד טלייטעגנייא

 לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ,םילהת "םוי, ַא גָאט

 -סיוא ןענָאק ךָאװ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 טרָאװכוז עז -- םילהת ץנַאג ןגָאז

 ןענעז םילהת ןיא םירומזמ יד -- .'םוי.

 ארמג יד ןוא ,טלַאהניא ענעדישרַאפ ןופ

 זַא ,טקרעמַאב ןיוש טָאה ז"יק םיחסּפ
 סָאוװ ,לייט ןַארַאפ ןענעז םירומזמ יד ןופ

 וצ ןעגנַאזעג ביױל לייט ,תוליפת ןענעז
 רסומ ירבד עשיטקאדיד ערעדנַא ,טָאג
 ףרַאד שטנעמ רעד זַא ,ןעגנוזייוונָא ןוא

 יַאק עטשרע סָאד .געוו ןטוג ןיא ןייג
 אל רשא שיאה ירשא , רעד ,םילהת לטיפ
 טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,!'םיעשר תצעב ךלה

 שטנעמ םעד זיא ליואוו זַא ,ןזיװעגנָא
 םיעשר יד ןופ ןגעוו יד ןיא טינ טייג סָאװ
 -כעלש ַא זיא עשר ןופ ףוס רעד זַא ןוא
 -וג ַא זיא קידצ ןופ ףוס רעד ןוא ,רעט
 ויטָאמ-טײל רעד ךעלטנגייא זיא ,רעט
 תולפת יד .םילהת רפס ןצנַאג םעד רַאפ
 ןופ ךיז ןעהנעטסיוא סָאד ,םילהת ןופ

 -סיוא סָאד ,טָאג טימ שטנעמ םענלצנייא

 -עפָאה יד ןקירדסיוא ןוא ץרַאה סָאד ןסיג

 ,ףליה רעכעלטעג רעד ןיא ןוחטב ןוא גנונ
 יד .םילהת ןופ ךירטש-טנורג רעד זיא

 ביױהנָא ןיא טנכיײצַאב ןרעוו םירומזמ
 ,"ףומזמ; יװ ןעמענ ענעדישרַאפ טימ
 -עדנַא ןוא יןויגש, ,''הלהת,, ,''הלפת,,

 רעד ןָא ךיז טביוה טפָא ץנַאג ןוא ,ער
 סָאװ 'ייחצנמל, טרָאװ םעד טימ רומזמ
 וצ ,"טנעגיריד םוצ, טשטייטעג טרעוו
 -ניז יד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ םעד
 םילהת לטיּפַאק סָאד ןבָאה עכלעוו ,סרעג
 ןיא זַא ןעז וצ זיא םעד ןופ .ןעגנוזעג

 12 םילהת

 ןופ גנולמַאז ַא ךיוא רימ ןעניפעג םילהת

 ןעגנוזעג ןענעז עכלעוו ,רעטרעװ-גנַאזעג

 ןטייקכעלרעייפ ענעדישרַאפ ייב ןרָאװעג

 ןופ ןביוהנָא יד ךיוא ןָא ןזייוו ףיורעד)

 םויל, ,"'תיבה תכונח,, םירומזמ לייט

 הנשמ רעד ןיא .(ערעדנַא ןוא !'תבשה

 טרעוו רעטרע ערעדנַא ןוא 'ד קרּפ הכוס

 יד ןעגנוזעג ןבָאה םייול יד זַא ,טגָאזעג

 שדקמה תיב ןיא םילהת ןופ םירומזמ

 'ז 'ב םימיה ירבד ןיא גנוטײדנָא)

 דימת ףוס חנשמ רעד ןיא .,(''דוד ללהב;;

 רעד) םירומזמ יד טנכערעגסיוא ןרעוו

 רעד טינ זיא סָאװ ,םוי, רעקיטנייה

 ןבָאה םייול יד סָאװ ,('םוי, רעטנָאמרעד

 יד .,גָאט ןדעי שדקמה תיב ןיא ןעגנוזעג
 -אב ךיוא רעכיז ןענעז םירומזמ עקיזָאד
 -ַאקיזומ ףיוא קיזומ טימ ןרָאװעג טיילג

 "ףיש ילכ, יד) ןטנעמורטסניא עשיל
 ַא ,"תינימשה לע ,, יװ ,(םימיה ירבד ןופ

 טָאה סָאװ טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ

 "נָא ןוא סענורטס 8 טַאהעג ךעלניײשרַאװ

 רפס ןופ רבחמ רעד זיא רעוו -- .ערעד
 -עג ןעמונעגנָא זיא ךעלנייוועג ?םילהת
 ךלמה דוד זַא ,עיצידַארט רעד ךרוד ןרָאװ
 ןופ לייט ןטסערג םעד ןעוועג רבחמ טָאה
 ךיוא ןבָאה םיא ץוחַא ןוא ,םירומזמ יד
 יד ,ףסא ,ןותודי םירומזמ ןעוועג רבחמ

 ןעמענ סנעמעוו ,ערעדנַא ןוא חרק ינב
 -ַאק לייט ןופ ביױהנָא ןיא טנָאמרעד ןרעוו
 ינָא טרעוו לטיּפַאק ןייא ףיוא .ךעלטיּפ
 הלפת) השמ ןופ ןעמָאנ רעד ןבעגעג

 ךעלטיּפַאק 2 ףיוא ('צ לטיּפַאק ,''השמל
 םיחסּפ ןיא ריאמ יבר אנת רעד ,המלש
 ןעוועג רבחמ טָאה דוד זַא ,טגָאז זיק
 ןיא ח"י לטיּפַאק סָאד .ךעלטיּפַאק עלַא

 ןיא ךיוא ןַארַאפ זיא דוד ןופ םילהת

 טרעוו רעכלעוו ,דוד ןופ בייכ 'ב לאומש

 םיענ,, ןפורעגנָא ךיוא ג"כ 'ב לאומש ןיא
 יבר יו ,םישרפמ לייט .יילארשי תורימז
 יבר ,המדקה ןייז ןיא ארזע ןבא םהרבא
 ןופ שוריּפ ןיא טכַארבעג) איילטקיג השמ
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 ןוא (ק"דר) יחמק דוד יבר ,(ארזע ןבא

 ךעלטיּפַאק לייט זַא ,ןטלַאה ,ערעדנַא

 ךס ַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םילהת

 ןליפַא לייט ןוא ,ךלמה דוד ןופ רעטעּפש

 יו ,שדקמה תיב ןט1 ןופ ןברוח ןכָאנ

 תורהנ לע, ז"לק לטיּפַָאק סָאד לשמל

 ןיא טלַאהניא ןופ סָאװ ,''ונבשי םש לבב

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד זַא ,ןעז וצ

 -עג ןבירטרַאפ ןענעז ןדיי יד יו םעדכָאנ

 ןט1 ןופ ןברוח טייב לבב תולג ןיא ןרָאװ

 ךעלטיּפַאק ךס א ןגעו .שדקמה תיב

 -רַאפ ןַארַאפ רעבירעד ןענעז םילהת ןופ

 ,עגַארפ רעד עגונב ןעגנוניימ ענעדיש

 -- .,ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענעז ייז ןעוו
 טייקנדישרַאפ רעד טימ םילהת רפס סָאד

 -יא יד ,םירומזמ ענייז ןופ טלַאהניא ןופ

 ענייז ןופ שפנה תוכּפתשה עטסכעלרענ

 -עממ,, ,'ףוטעי יכ ינעל הלפת,,) תוליפת
 -ביול ןוא דיירפ יד ,('' 'ה ךיתארק םיקמ

 'הל ודוה,, ,''הננרנ וכל,,) טָאג וצ גנַאזעג
 ןוא ןוחטב רעד ,(היוללה, ,"בוט יכ

 'ה.,) טייקכעלטעג רעד ןיא הנומא עטסעפ
 טָאג וצ טפַאשקנעב יד ,(''רסחא אל יעור

 סָאד ,(''ירשב ךל המכ ,ישפנ ךל האמצ;;)
 -טעג רעד ןופ טייקנבַאהרעד יד ןעגניזַאב
 דובכ םירפסמ םימשה ,) רוטַאנ רעכעל

 ,''ישפנ יכרב. ,''ךימש הארא יכ,, ,י'ילא
 -מוא רעד רעביא רעצ םעד ןסיגסיוא סָאד
 'ה המל), טלעװו רעד ןיא טייקיטכערעג

 ץלַא סָאד ,(''תומקנ לא,, ,י"קוחרמ דומעת
 םעד רַאפ םילהת רפס םעד טכַאמעג טָאה
 רעכעלשטנעמ רעד ןופ קורדסיוא ןטסכעה
 ,טייקכעלטעג רעד וצ ןמיה ןוא הליפת

 ןרָאװעג רעבירעד זיא םילהת רפס רעד

 ייב .רעקלעפ ליפ ןופ רפס-הליפת סָאד

 ,בושח יױזַא םילהת רפס רעד זיא ןדיי

 "עג ןעמונעגניירַא ןענעז םירומזמ ליפ זַא
 ךיוא ןוא גָאט ןדעי ןענעװַאד ןיא ןרָאװ
 .רעדניא ;ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב

 -וסּפ,, יד ןענעװַאד ןיא טגָאזעג ןרעוו ירפ
 ןוא "'ירשא ,, ,'ידובכ יהי,) ?"ארמוד יק

 914 םילהת

 סטכַאנוצקיטײרפ ;"םוי, םעד ;(רעטייוו
 ,בוט םוי :;הננרנ וכל ןופ ךעלטיּפַאק יד

 ץוחַא רעבָא ;"ללה,, הכונח ,שדוח שאר
 טגָאז ,תוליפת עכעלנייוועג עקיזָאד יד

 ןַא ייב יצ םילהת םתט ןדיי ייב ןעמ

 ,הריזג ַא ,ןקנַארק ַא ייב ,לַאפ-קילגמוא

 לַאפ ןיא יצ ,טברַאטש רענייא ןעוו רעדָא

 ,סנ ַא בילוצ דיירפ ַא ןופ ,החמש ןופ

 -מוא ַא ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא ןעמ ןעוו

 ןסיורג ַא ןגָאז ןדיי עמורפ רָאג .קילג

 םייסמ ןענעז ןוא גָאט ןדעי םילהת םוי

 יד ןיא .ךָאװ עדעי םילהת רפס סָאד

 הרבח יד ןעוועג ןענעז טעטש עשידיי

 "סיוא רוביצב ןגעלפ סָאװ ןדיי ,!!םילהת

 עג טָאה רעגָאזרָאפ רעד .םילהת ןגָאז

 -כָאנ טָאה םלוע רעד ןוא קוסּפ ןייא טגָאז

 ןגָאז סָאד .קוסּפ ןטייוצ םעד טגָאזעג

 רעדנריר רערעדנוזַאב ַא טימ ןעוועג זיא

 יד ןיא ."עידָאלעמ-םילהת,, ,עידָאלעמ

 וצ ?'ןוצר יהי, ַא ןַארַאפ ןענעז םירודיס
 יהי, ַא ןוא םילהת ןגָאז םעד רַאפ ןגָאז

 סָאד .,םילהת ןגָאז ןכָאנ ףיוא ?ןוצר
 ןרָאװעג טרעדלישעג זיא םילהת ןגָאז
 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ךיוא
 ןיא יקסנַא ,'דיי-םילהת,/ סשַא םולש)
 "עז םילהת םוצ .(ערעדנַא ןוא ייקוביד,
 קרעװ עשילַאקיזמ ןפַאשעג ךיוא ןענ

 ,ךַאב) ןרָאטיזָאּפמָאק עטמירַאב ךרווד

 רפס סָאד .(ערעדנַא ןוא ןָאסלדנעמ

 -ייז ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא םילהת

 ןיא ךיוא לָאמ ליפ ןוא ןכַארּפש ליפ רע
 -ָאמ ןוא םישוריּפ רעטרעדנוה .שידיי
 םוצ ןעגנושרָאפ ןוא ןרַאטנעמָאק ענרעד
 "רָאפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םילהת

 גנוטיילנייא רעד ןיא עז .ןטייצ ענעדיש
 ןוא םילהת רפס םוצ ןָאדרָאג .ל .ש ןופ

 -ַאפ זיא םילהת רפס םוצ -- .רואיב ןייז

 שרדמ םיא טפור ןעמ :שרדמ ַא ןַאר
 רע לייוו ייבוט רחוש,, ךיוא ןוא םילהת
 בוט רחוש,, קוסּפ ןטימ ןָא ךיז טביוה
 ימלשורי ןיא .,(א"י ילשמ) 'יןוצר שקבי
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 -הת רפס,, ַא טנָאמרעד טרעוו 'ט םיאלכ

 הבר תישארב שרדמ ןיא ;"הדגא םיל
 {'םילהת תדגא, טנָאמרעד טרעוו גייל
 רחוש שרדמ ןופ עבַאגסיוא רעד ןיא עז
 רעד ןיא ןוא רעבָאב המלש ךרוד בוט
 | ,ריא וצ גנוטיילנייא

 ייווצ יד ןופ ןעמָאנ ;(ףָארטש ההחכות
 הרדס ,ו"כ ארקיו שמוח ןיא תוישרּפ
 ,אובת יכ הרדס ה"כ םירבד ןוא ,יתוקוחב
 ןדיי יד טפָארטש ונבר השמ עכלעוו ןיא

 טינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,ןָא ייז טגָאז ןוא
 ףיוא ןעמוק ןלעװ טָאג ןופ תווצמ יד ןטיה
 "מוא ןוא תוללק עטסכעלקערש יד יז
 'ג קרּפ הליגמ הנשמ רעד ןיא .ןקילג
 רעד :תוללק ןפורעגנָא תוחכות יד ןרעוו
 הנשמ רעקיזָאד רעד ףיוא הליגמ ימלשורי
 טינ ןעמ רָאט רפס ןיא ןענעייל םייב זַא

 ,החכות רעד ןטימניא הקספה ןייק ןכַאמ
 ןוא ןביוהנָא ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאז

 עטוג עכעלטע טימ ,בוט רבדב ןקידנע
 רעד .ךָאנרעד ןוא רעירפ ןופ רעטרעוו
 ַא טימ החכות יד ןענעייל וצ זיא גהנמ
 לייט ןיא .לענש ןוא עמיטש רעקירעדינ
 לעב רעד זַא ,גהונ ךיז ןעמ זיא תולהק

 ןופ הילע רעד וצ ןפורעגפיוא טרעוו ארוק
 .החכות רעד

 -ומ, טרָאװ ןופ ,"בָאגוצ) תופסות
 ןופ ןעגנולמַאז ןופ ןעמָאנ ;(ןבעגוצ ,י'ףיס
 ,ילבב ארמג ףיוא םיצורית ןוא תוישק
 שוריּפ םוצ ןעגנוקרעמַאב-בָאגוצ ןטסיײמַא
 -ערג ןיא ,ןענעז תופסות יד ,י'ישר ןופ
 "וצ טקורדעג ,ןבַאגסיוא-ארמג לייט ןטס

 רעד ןיא י"שר ,ארמג רעד טימ ןעמַאז
 רעד ןיא תופסות יד ןוא טייז רעטכער
 יד ,'זתופסות ילעב, יד .טייז רעקניל
 תוישק סנעמעוו ,םידמול עשידיי עסיורג
 ןרָאװעג טלמַאזעג ענעז םיצורית ןוא
 ןט12 ןיא טבעלעג ןבָאה ,תופסות יד ןיא
 סָאװטע ךיוא ןוא) טרעדנוהרָאי ןט13 ןוא
 תופסות ילעב עטשרע יד .(רעטעּפש

 216 אתפסות---החכות

 ןופ תחרזמ-ןופצ ןיא טניואוועג ןבָאה
 "ייא יד ןעוועג ןענעז ייז וא ךיירקנַארפ
 "מור ןופ ריאמ יבר ,י'שר ןופ סמעד
 ןתנ יברב הדוהי יבר ,(ם"רה) גור

 -קינייא סיי'שר סרעדנוזַאב ןוא (ן''ביר)
 יבר ייז ןופ רעטסנטיײידַאב רעד ןוא ,ךעל
 טייצ רענעי ןיא .(םת ונבר) םת בקעי

 ןיא תופסות ילעב ןעוװעג ךיוא ןענעז

 -נעעזעגנָא רעד ןוא ,דנַאלשטײד ברעמ
 יברב קחצי יבר ןעוועג זיא ייז ןופ רעטס
 -עג ןרעוו תופסות ןיא .(א"ביר) רשא
 ,תופסות ילעב יד ןופ ןעמענ ליפ טכַארב
 -תופסות .םיצורית ןוא תוישק ערעייז
 יו ,ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז ןעגנולמַאז
 ןוא ייץנַאש תופסות,, ,"םינשי תופסות.;

 רעד ןופ לייט רעטסערג רעד ;ערעדנַא
 "וצ טקורדעג זיא סָאװ ,גנולמַאז-תופסות
 יד וצ טרעהעג ,תורמג יד טימ ןעמַאז

 רעד לייוו ,''ךוט תופסות;/ ענעפורעג-וזַא
 יבר ןעוועג זיא ייז ןופ רדסמ טּפיױה
 ןופ ךירטש-טּפיוה רעד .,ךוט ןופ רזעילא
 ךיז ןפיטרַאפ רעייז זיא תופסות ילעב יד

 תוישק ערעייז .ןינע ןופ הרבס רעד ןיא
 טימ סיוא ךיז ןענעכייצ םיצורית ןוא
 תופסות יד ןופ ,טייקרָאלק ןוא קיגָאל
 ןוא תוכלה ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ןענעז
 עכלעוו ,"תופסות יקספ,, ןיא טלמַאזעג

 בױהנָא ןיא טקורדעג ךעלנייוועג ענעז
 עז -- .תורמג יד ןופ ףוס םוצ רעדָא
 "ד קלח ,'וישרודו רוד רוד;, ,סייוו

 -םוי ,רעלעה, עז םוט-םוי תופסות
 ,'בוט

 -לה ןופ גנולמַאז ,(בָאגוצ אתפסות
 -ַאב טרעוו ,םיאנת ןופ רעטרעוו ןוא תוכ
 ,הנשמ רעד וצ ""בָאגוצ, סלַא טכַארט
 .אתפסות ןעמָאנ רעד זיא ןופרעד ןוא
 -ָעג טרעוו זיפ ןירדהנס ארמג רעד ןיא
 "הימחנ יבר אתפסות םתס, זַא טגָאז
 רדסמ רעד זַא ,ןופרעד ןקנעד לייט ןוא
 אנת רעד ןעוועג זיא אתפסות רעד ןופ
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 טלַאהטנַא אתפסות יד רעבָא :הימחנ יבר

 טבעלעג ןבָאה עכלעוו םיאנת ןופ תוכלה

 "גונימ ערעדנַא טיול ;ןהימחנ יבר ךָאנ
 ןרָאװעג טלמַאזעג אתפסות יד זיא ןעג
 ןוא אייח יבר םיארומא עטשרע יד ךרוד

 -יימ ַא ךיוא ןַארַאפ ;הבר איעשוה יבר
 -וצ קיטליגטנע זיא אתפסות יד זַא ,גנונ
 ןיא רעטעּפש רָאג ןרָאװעג טלעטשעגפיונ
 אתפסות יד .יארובס ןנבר יד ןופ טייצ רעד
 םַאנסיוא ןטימ תוינשמ ץנַאג ףיוא זיא
 ןוא תודימ ,םינק ,תובא תותכסמ יד ןופ

 רעד ןיא ןגָארט תותכסמ לייט ;דימת
 לשמל יװ .,ןעמענ ערעדנַא אתפסות
 ךיוא ."םירוּפיכה םוי, טסייה ייאמוי,
 -יטש אתפסות רעד ןופ םיקרּפ לָאצ יד

 רעד ןיא לָאצ רעד טימ לָאמלייט טינ ןעמ
 -רעקוצ רעשרָאפ-אתפסות רעד  הנשמ
 ןעוועג זיא טשרעוצ זַא ,טניימ לעדנַאמ
 הנשמ רעזדנוא זא ןוא ,אתפסות יד
 -פסות רעד ןופ טכַאמעג ''רוציק , ַא זיא
 ןַארַאפ ןענעז אתפסות רעד ףיוא -- .את
 רוד,, ,סייוו עז --- ,םישוריּפ ענעדישרַאפ
 -נַאמרעקוצ עז ;!ב קלח "וישרודו רוד
 יײר ַא טױל עבַאגסױא-אתפסות סלעד
 ,די יבתכ

 טמַאטש 'יהרות, טרָאװ סָאד הרות
 "נָא ,ןענרעל ,י"הרוח,, ןשיאערבעה ןופ
 "על, רעבירעד טסייה "!הרות,, ןוא ,ןזייוו

 -נָא ןופ ,,סערעל, ןופ גנולמַאז ,ייער
 טָאה "הרות, טרָאװ סָאד .ןעגנוזייוו
 -- .ןעגנוטיידַאב ליפ םוטנדיי ןיא
 ןסייה ,''השמ תרות,, ךיוא ,ייהרות, (4
 ,ארקיו ,תומש ,תישארב) םישמוח 8 יד
 ערעדנַא יד וצ גוצַאב ןיא (םירבד ,רבדמב
 ,םיבותכ ןוא םיאיבנ יד ךיינת ןופ םירפס
 ,"םישמוח,, טרָאװכוז עז םישמוח יד ןגעוו
 ך"נת ןופ לייט סלַא הרות ןגעו ןוא
 "הרות, (2 --- .ך"נת, טרָאװכוז עז
 םעד ןגעוו ןהרות רפס יד ךיוא טסייה
 ןענעייל ןגעוו ;'הרות רפס ,, טרָאװכוז עז
 -- ."הרותה תאירק, עז הרות רפס

 הרות

 .הרות ןסייהעג ןבָאה עדייב רעבָא
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 סָאד טסייה ןיז ןטסטיירב ןיא ייהרות, (3

 ןוא ,טּפױהרעביא ןענרעל עזעיגילער

 "רעביא רָאנ שמוח רָאנ טינ םורַא טמענ

 -ילער ןיא ןיירַא טייג סָאװ ,ץלַא טּפיױה

 ןיז םעד ןיא .םוטנדיי ןופ ןענרעל ןזעיג

 טרָאװ סָאד ןרעו ענַאטשרַאפ ףרַאד

 ןיא .ךיינת ןיא רעטרע ליפ ןיא ךיוא הרות

 -פםס ערעטעּפש ןוא ארמג ןוא הנשמ רעד

 ןיא טצונַאב ןטסיײמַא הרות טרעוו םיר

 קידצה ןועמש ןעוו ,ןיז ןרעטיירב ןקיזָאד

 יד ןופ רענייא זַא ,טגָאז 'א תובא ןיא

 ,הרות זיא טלעװ רעד ןופ תודוסי יירד

 -רעביא ןענרעל עזעיגילער סָאד רע טניימ
 ןצונַאב ארמג ןוא הנשמ יד ןעוו .טּפױה

 ןענרעל ,"'הרות דומלת, טרָאװ סָאד

 דומיל ןזעיגילער םעד ייז ןעניימ ,''הרות

 -רעטנוא רעד טכַאמעג טרעװ סע .,ללכב

 טניימ סָאװ "בתכבש הרות,, ןשיווצ דיש

 "עג זיא סָאװ) טּפיוהרעביא ך"ינת ץנַאג

 הנשמ ,הּפ לעבש הרות ןוא ,(ןבירשעג ןעוו

 -רע יד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ארמג ןוא
 ןביירשפיוא טרָאטעג טינ ןטייצ עטש
 ('ס ןיטג) קינייוסיוא ןענרעל רָאנ

 סָאד
 -עיגילער רעד טסייה סָאד ,הרות ןענרעל
 -כעה סָאד זיא ,טּפיוהרעביא דומיל רעז

 הרות דומלת,, 'א הֹאּפ) םוטנדיי ןיא עטס
 ערעדנַא ליפ ןיא ךיוא .,('םלוכ דגנכ
 "נוזאב) ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא רעטרע
 ,"הרות ןינק., ןופ אתיירב רעד ןיא סרעד
 קרּפ רעטסקעז בָאגוצ רעד זיא סָאװ
 ןופ הלעמ יד טמירעג טרעװ (תובא ןיא
 ןיא ךיוא ;ןענרעל ,הרות ןיא ןייז קסוע
 .הרוחס עטסעב יד זיא הרות :שידיי
 ןפירגַאב ליפ ןעמַאטש הרות טרָאװ ןופ
 טרָאװ ןופ טצעזעגנעמַאזוצ ןענעז עכלעוו
 דומלת, יװ טרָאװ ַא ךָאנ ןוא הרות
 טימ טנרעל ןעמ ואוז ,טרָא סָאד) 'הרות
 ןעק סָאװ רענייא) 'יהרות ןב, ,(רעדניק
 "עז סָאװ תוכלה) ''הרות ירבד,, ,(ןעגרעל
 ןופ טנרעלעגּפָא ןרעוו רעדָא ןַארַאפ ןענ
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 םירפוס ירבד וצ ץַאזנגעק ןיא (שמוח
 הרות תחמש ,(''םירפוס,, טרָאװכוז עז)
 טלעוו רעשידיסח רעד ןיא .ערעדנַא ןוא
 רעד סָאװ רעטרעװ יד י"הרות, ןעמ טפור
 רעד,, טסייה סע ןוא ,שיט םייב טגָאז יבר
 "-ארב שרדמ רעד -- .הרות טגָאז יבר
 -ַאב טָאה טָאג זַא ,טגָאז 'א הבר תיש
 זַא ןוא הרות רעד טול טלעוו יד ןפַאש
 רעד רַאפ טריטסיזקע טָאה הרות יד
 -נָא טרעו הרות יד -- ,גנופַאש-טלעוו
 הרות, ,"הרות עקיליה יד, ןפורעג
 םירקע ןציירד יד ןופ רענייא .''השודקה
 ןמ הרות, זיא הנומא רעשידיי רעד ןופ
 -עג ןבעגעג זיא הרות יד זא ,'םימשח
 הנשמ יד ןוא ,למיה ןיא טָאג ןופ ןרָאװ
 רעװ זא .,טגָאז קלח קרּפ ןירדהנס ןיא
 יד) "םימשה ןמ הרות ןיא, טגָאז סע
 ,למיה ןופ ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא הרות
 ןעועג רבחמ ריא ןבָאה ןשטנעמ רָאנ
 עז -- .אבה םלועל קלח ןייק טינ טָאה
 -ירק, ,ןענרעל,, ,'שמוח, רעטרעווכוז
 "ף"נת, ,'הרות רפס, ,"הרותה תא

 לעבש הדות ,בתכבש הרות
 הרות, ןגעוו ?!הרות,, טרָאװכוז עז הדַפ
 ,"הכלה, רעטרעוװכוז עז "הּפ לעבש
 ,י"דומלת,, ,''הנשמ,,!

 טרעוו ןעמָאנ םעד טימ םינהכ תרות
 ארקיו רפס רעד דומלת ןיא ןפורעגנָא
 ןופ םיניד יד ןבעגעג ןרעוו טרָאד לייוו

 -מַאז ,םיאנת ןופ שרדמ רעד :םינהכ יד |
 ךיוא טרעוו ,ארקיו ףיוא תוכלה ןופ גנול
 ךיוא ןוא ,"םינחכ תרות, ןפורעגנָא
 "ארקיו רעטרעווכוז עז -- .'"ארפס;
 ,"ארפס,, ןוא

 ןענעז ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ !תרזג ,ח"תר
 -עלקערש יד עטכישעג רעד ןיא טנַאקַאב
 ןענעז עכלעוו ןדיי ףױא תוטיחש עכ
 םעד טיול) 1648 רָאי ןיא ןכָארבעגסיױא
 ןוא ,ח"ת םיפלא ה רַאדנעלַאק ןשידיי
 ("ח"ת תרזג, ןעמָאנ רעד זיא ןופרעד

 20 תרזג ,ח"ת--בתכבש הרות

 ןוא רָאי עכעלטע ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןוא
 ,ץילָאדָאּפ ,עניַארקוא ןעמונעגמורַא ןבָאה
 -חרזמ ןופ לייט ןסיורג ַא ,עיצילַאג-חרזמ
 ןיא טכיירגרעד וליפַא ןבָאה ןוא ןליוּפ
 ןשינעעשעג עקיזָאד יד .ענליוו זיב ןופצ
 -לעמכ ,, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ךיוא ןענעז
 ןעמ ?"ןטנוב-ןקַאזָאק; ,'תומחלמ סיקצינ
 ןגעוו .י'ט''תו ח"ת תרזג , ךיוא ייז טפור
 ןבירשעג ןענעז ןשינעעשעג עקיזָאד יד
 -רָאפ ןופ טנורג ןפיוא רעכיב ליפ ןרָאװעג
 -קיטכיו סָאד ןוא ןטנעמוקָאד ענעדיש
 "הלוצמ ןוי, רפס סָאד זיא ייז ןופ עטס
 טרָאװכוז עז) רעוװָאנַאה עטנ ןתנ יבר ןופ
 -יא ןײלַא טָאה רעכלעוו ,(''רעװָאנַאח;
 ַא ןיא טָאה ןוא תוטיחש יד טבעלעגרעב
 -ַאקינָארכ ןבעגעגרעביא םרָאפ רערָאלק
 ןופ חטש ןפיוא .ןעגנוריסַאּפ יד שיל
 ,עניַארקוא ,עיצילַאג-חרזמ ,ןליוּפ חרזמ
 טרעדנוחרָאי ןט1/ ןוא ןט10 ןיא ןבָאה
 -רַאפ ןיא ןדיי לָאצ ערעסערג ַא טניואוועג
 -נעמענרַאפ ,רעפרעד ןוא טעטש ענעדיש
 ןרידנערַא ,הכאלמ ,לדנַאה טימ ךיז קיד
 -ידיי עקיזָאד יד ןיא ןוא ;רעטיג-דנַאל
 שידיי ךייר ַא טילבעג טָאה םיבושי עש
 ,טיקכעלטּפַאשלעזעג ןוא הרות ןופ ןבעל
 ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי-טינ עסיורג יד
 ןופ ןענַאטשַאב זיא ןצניװָארּפ עקיזָאד יד
 ןבָאה עכלעוו ,רעניַארקוא ענווַאלסָאװארּפ
 ןופ ןטלַאהעג ןוא שיניַארקוא סדערעג
 -ָאטרָא-שיכירג ,רענװַאלסָאװַארּפ רעד
 -ַאב ןענעז ייז ןופ .עיגילער רעשיסקָאד
 -רעד יד ןיא םירעוּפ ןסַאמ יד ןענַאטש
 יד ןופ רעניואוונייא לייט ךיוא ןוא .רעפ
 ,רעציזַאב-דנַאל עסיורג יד רעבָא .טעטש
 -ָאֹּפ ןטסײמַא ןעוועג ןענעז ,םיצירּפ יד
 ןבָאה ןצניװָארּפ יד ןוא ,ןקילָאטַאק ,ןקַאיל
 ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז
 עכיוה ןוא םיצירּפ עשיליוּפ יד ,ןלױּפ
 ערעייז טימ ןעגנַאגַאב ךיז ןענעז עטמַאב
 ,טוג טינ ןטסײמַא םירעיוּפ עשיניארקוא
 רעייז ןכערבסיוא ןגעלפ רעבירעד ןוא
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 עכלעוו ,רעניַארקוא יד ןופ ןטנוב טּפָא

 ןסיוועג א ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןענעז

 -עג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעניַארקוא טכיש

 -בלַאה ןעוועג ןענעז סָאד ?"ןקַאזָאק ,, ןפור

 ענעפָאלטנַא ךיוא ןוא םיטבש עיירפ

 עכלעוו ,רעריפ עשיניארקוא ענלצנייא
 יד ףיוא טייצ רעייז ןעגנערברַאפ ןגעלפ

 סרעדנוזַאב ,רעּפעינד ךייט ןפיוא ןעלזניא

 עשיליוּפ יד .'שטיס, לזניא רעד ףיוא

 יד ןופ לייט ןגעלפ גנוריגער ןוא םיצירּפ

 -ימ ןגייא רעייז ןיא ןעיצנײרַא ןקַאזָאק
 ןבעג רַאפרעד ייז ןוא טסניד ןשירעטיל

 -עז טפָא רעבָא .סעיגעליווירּפ עסיוועג

 גונעג טינ סעיגעליווירּפ עקיזָאד יד ןענ
 ןייטשוצ ןגעלפ ןקַאזָאק יד ןוא ןעוועג

 טימ קידנריפנָא ,ןטנוב-רעניארקוא יד וצ
 ןהנעט ןגעלפ רעריפ עשיקַאזָאק יד  ,ייז

 עשיניַארקוא סָאד טרעװ רָאנ טינ זַא

 עשיליוּפ יד ךרוד טקירדרעטנוא קלָאפ
 עכלעוו ,ןדיי יד ךרוד ךיוא רָאנ םיצירּפ

 ייֵז ייב ןרידנערַא ,םיצירּפ ייב ןעניד
 ןעו רעבירעד .המודכו רעטיג-דנַאל יד

 ןענעז ןטנוב יד ןכערבסיוא ןגעלפ סע

 רָאנ ןקַאילַָאּפ רָאנ טינ ןרָאװעג ןלַאפַאב
 -סיוא ןענעז ןטנוב עכלעזא -- .ןדיי ךיוא
 -רָאי ןט17 ביױהנָא ןיא עכעלטע ןכָארבעג
 -רעטנוא עלַא ןענעז ייז רעבָא ,טרעדנוה
 1648 רָאי ןיא טשרע .ןרָאװעג טקירד
 רעד רעטנוא טנוב רעד ןכָארבעגסיױא זיא
 -עג'שירעטילימ ןוא ןקיאייפ ןופ גנוריפ
 טָאה רעכלעוו ,יקצינלעמכ ןַאדהָאב ןטלוש

 ןטסעפ ַא טיול ןקָאוָאק יד טריזינַאגרָא

 וצ ןזיװַאב ךיוא טָאה רע ןוא םעטסיס
 ןופ (ןאכ) רעשרעה ןטימ ךיז ןדניברַאפ
 םיא טָאה רעכלעוו ,םירק ןיא ןרַאטַאט יד

 ,ףליה עשירעטילימ עקרַאטש ןייז ןבעגעג

 "עז עכלעוו ,ןעײמרַא עשיליוּפ עטשרע יד

 יד ןוא יקצינלעמכ ןגעק ןעגנַאגעג ןענ
 עכעלקערש ַא ןטילעג ןבָאה ,ןרַאטַאט

 ןופ רעייפ סָאד ןוא (1048 יאמ) הלּפמ

 ץנַאג רעביא טיירּפשרַאפ ךיז טָאה טנוב

 22 תרזג

 ןבָאה ןקַאזָאק יד ;עילָאדָאּפ .,עניַארקוא
 ןקַאילָאּפ יד ףיוא רָאנ טינ ןפרָאװעג ךיז
 ןענעז סע ןוא ,ןדיי יד ףיֹוא ךיוא רָאנ

 רעטרעדנוה ןיא ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא

 -עמ ,ןדיי ןָאילימ לטרעפ ַא רעביא טעטש
 יד .רעדניק ,ןעיורפ ,טייל עטלַא ,רענ

 רעד יװ -- ןָאטעגנָא ייז ןבָאה ןקַאזָאק
 -- טביירש 'ייהלוצמ ןויי רעטנַאמרעד

 -עג בורח ןענעז סע .תונושמ תותימ
 -ימענ יו תולחק עסיורג עכלעזַא ןרָאװ

 "סוא .,וואלסאז .,ָאנָאלַאּפ ,ןישטלוט ,וואר

 רעטרעדנוה ןוא ץענעמערק ,רַאב ,ארט

 ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי יד .ערעדנַא

 ייז ןגעלפ ןקַאזָאק יד :םשה שודיק ףיֹוא
 ןעװעטַאר וצ ןוא ןדמש ךיז ןגיילרָאפ

 דיי ענלצנייא רָאנ רעבָא ,ןבעל רעייז
 ןוא ,ןויסנ םעד ןענַאטשעגײב טינ ןענעז

 טינ ךיז טָאה לייט רעטסערג רָאג רעד

 לייט ןיא .ןעמוקעגמוא זיא ןוא טדמשעג
 יד ןטַארַאפ ןקַאילָאּפ יד ןבָאה רעטרע

 ןפיוקוצסיוא ךיז טימרעד קידנעניימ ,ןדיי

 ןבָאה ןקַאזָאק יד רעבָא ,ןקַאזָאק יד ןופ
 .טעטכינרַאפ ןקַאילַאּפ יד ךיוא רעכַאנ

 טימ ןעמַאזוצ ןדיי ןבָאה רעטרע לייט ןיא

 ןקַאזָאק יד ןגעק טפמעקעג ןקַאילָאּפ יד
 -לעוו ,ח"ת תרזג ןופ תוטיחש עקיזָאד יד
 -יא תוקספה טימ ןגיוצעג ךיז ןבָאה עּכ
 טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ןוא רָאי 10 רעב

 יו ,ענליוו זיב דנַאלסורסייװ ןיא ךיוא

 ןדיי ףיוא תוטיחש ערעטעּפש יד ךיוא

 המחלמ רעד בילוצ טסבלעז ןליוּפ ןיא

 ןבָאה ,(1658) ןדעוװש ןוא ןליוּפ ןשיווצ

 -שיניארקוא סָאד טעטכינרַאפ יװ טעמכ

 זא .ןָא טמענ ןעמ ןוא םוטנדיי עשיליוּפ

 ;ןרָאװעג בורח ןענעז תולחק 200 רעביא

 "צז סע ןוא ןרָאװעג טריניאור ןענעז סער

 ןוא רעגנוה ןופ ךיוא) ןעמוקעגמוא ןענ
 .ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא ייב (ןטײקנַארק

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז ןדיי ךס ַא

 ןוא ןרַאטַאט יד ךרוד טפַאשנעגַאפעג
 עשיקרעט יד ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ
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 טזײלעגסױא טרָאד ןענעז ןוא רעדנעל
 ךס ַא .ןדיי עשיקרעט יד ךרוד ןרָאװעג
 -ייא ערעדנַא ןיא טרעדנַאװעגסיױא ןבָאה

 -בר ליפ ייז ןשיוצ ,רעדנעל עשיאעּפָאר
 זיא ןָא טלָאמעד ןופ .םירבחמ ןוא םינ
 יד ,םוטנדיי עשיניַארקוא-שיליוּפ סָאד
 -יחש יד ךָאנ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ןדיי
 ,טמערָארַאפ ךעלקערש  ןרָאװעג ,תוט
 רעד ןגעוו --- .,שימָאנָאקע ןוא קיטסייג
 םירפס ייר ַא ןבילבעג ןענעז ח"ת תרזג
 זיא עטסקיטכיװ סָאד ןטייצ ענעי ןופ
 -ַאה ןופ ייהלוצמ ןוי, רעטנָאמרעד רעד

 ריאמ 'ר ןופ ךיוא ןענעז קיטכיוו ;רעװָאנ
 לאומש ןוא ''םיתעה קוצ,, ןישערבעש
 "ישר ןבעג עכלעוו ,'"ןויה טיט, שיבייפ

 ןופ :תולהק ענערָאװעג-בורח יד ןופ תומ
 יד ןַארַאפ זיא (ך"ש) ןהכ יתבש יבר
 "וקל,, ןייז ןיא דנַאלרוג ;!הפיע הליגמ,,

 טלמַאזעג טָאה י"לארשיב תורזגה תור
 זיא שידיי ןיא !ןטנעמוקָאד ערעדנַא ךָאנ
 ,ףטניוומערוטש,, סכיירנייוו ,רד ןַארַאפ
 עשירָאטסיה ,"ח"ת תרזג, סיקצַאש
 תרזג רעד רעביא !ָאװיי,, ןופ ןטפירש

 .ךעד ךיוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ח"ת
 ןַארַאפ זיא ערעדנַא ןשיווצ) ןעגנולייצ
 ("םשה שודיק, ס'שא םולש שידיי ןיא
 -ָאנַאה,, ,"עניארקוא , רעטרעווכוז עז ---

 ."רעוו

 םוצ ןייטשפיוא סָאד םיתמה תייחת
 ןופ רענייא זיא סָאד ,עטיוט ןופ ןבעל
 ,הנומא רעשידיי רעד ןופ םירקע 19 יד
 -רָאפ יד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוװ סע זא
 ,ןרעװ קידעבעל קירוצ ןעלעוו ענעברָאטש
 ףרַאד ןעמ .םיתמה תייחת ןייטשפיוא
 ןופ ןביולג ןקיזָאד םעד ןדיישרעטנוא
 -מוא, ןופ ,"שפנה תראשה,, ןיא ןביולג
 טימ ."המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטש
 המשנ יד זַא ,ןעמ טניימ שפנה תראשה
 רעד םגה ,טיוט ןכָאנ טבעל שטנעמ ןופ
 טימ רעבָא .טיוט זיא ,רעּפרעק רעד ,ףוג
 "רעק רעד זַא ,ןעמ טניימ םיתמה תייחת

 924 םיתמה תייחת

 -עבעל ןרעוו קירוצ טעוװו שטנעמ ןופ רעּפ
 -סיוא טרעװ ןביולג רעקיזָאד רעד .קיד

 ,םירקע 13 יד ןיא רָאנ טינ טקירדעג

 ןיא ךיוא רָאנ ,גָאט ןדעי טגָאז ןעמ סָאװ

 יד ואוו ,הרשע הנומש רעד ןיא ןענעװַאד

 ןוא ,'םיתמה הייחמ,, זיא הכרב עטייווצ

 ןגעו .,י"לדגי, ןוא םלוע ןודא ןיא ךיוא

 רעד ןעמוקרָאפ טעװ ןעוו עגַארּפ רעד

 ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז םיתמה תייחת

 ןיא םירקוח עשידיי יד ייב ןעגנוניימ
 ,ןעמונעגנָא זיא ךעלנייוועג .רעטלַאלטימ

 ןעוו ןעמוקרָאפ טעװ םיתמה תייחת זַא

 ןלעװ טלָאמעד זא ןוא ,ןעמוק טעװ חישמ

 ףוס הנשמ יד .קיבײא ןבעל עלַא ןיוש

 -רָאפ טעוו םיתמה תייחת זַא ,טגָאז הטוס

 ןיא הנומא יד .,איבנה והילא ךרוד ןעמוק
 ,טלַא רעייז ןדיי ייב זיא םיתמה תייחת
 טנכער קלח קרּפ ןירדהנס ןיא הנשמ יד

 ןבָאה טינ ןלעװ סָאװ יד ןשיװצ סיוא
 עקיזָאד יד ךיוא ,אבה םלועל קלח ןייק
 ןמ םיתמה תייחת ןיא, ןטלַאה סָאװ
 -ַאפ טינ זיא הרות רעד ןיא זַא ,!'הרותה
 יד .,םיתמה תייחת ןיא הנומא יד ןאר

 "וצּפַא שמוח ןופ םיקוסּפ טגנערב ארמג
 רעכיז זיא סע .םיתמה תייחת ןענרעל
 תמדא ינישימ םיברו, ב"י לאינד ןיא זַא
 תייחת ןיא ןביולג רעד טרעוו י'וציקי רפע
 -יז ךיוא זיא סע .טקירדעגסיוא םיתמה
 -ךיינת יד ןיא ןעוועג ןענעז סע זא ,רעכ

 ןיא טנקיילעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןטייצ
 'ז בויא ןיא םיקוסּפ יד) םיתמה תייחת
 לואש דרוי ןכ ךליו ןנע הלכ, דיי ןוא
 ןיא ארמג יד .(ערעדנַא ןוא !'הלעי אל
 ןאכמ, ףיורעד טגָאז ז"ט ארתב אבב
 טָאה בויא) ''םיתמה תייחתב בויא רפכש
 יד ,םיתמה תייחת ןיא טביולגעג טינ
 ןבָאה ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא םיקודצ
 ןיא ןוא םיתמה תייחת ןיא טביולגעג טינ
 ןַארַאפ ןענעז 'צ ןירדהנס ארמג רעד
 .עקיביולגמוא יד טימ םיאנת ןופ םיחוכיו
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז רעטלַאלטימ ןיא
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 ךרוד םיתמה תייחת ןגעו םירמאמ ליפ
 הידעס בר) רעקנעד עטסנטיידַאב יד
 םייבמר רעד ,''תועדו תנומא,, ןיא ןואג
 -מה תייחת רמאמ , ןטמירַאב ןייז ןיא
 שמה שרפמ רעד .(ערעדנַא ןוא !!םית
 תראפת ןופ רבחמ ץישּפיל לארשי יבר הנ
 רעט1 רעד ןיא) תוינשמ ףיוא לארשי
 םוצ טָאה (טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה

 ןיקיזנ רדס ףיווא שוריּפ ןייז ןופ ףוס

 "םייחה רוא, רמאמ םעד טכעלטנפערַאפ
 .תייחת ןיא ןביולג רעד זַא ,ןזייװַאב וצ

 -נסיוו רענרעדָאמ ןגעק טינ זיא םיתמה
 -ברעטשמוא , רעטרעוװכוז עז --- טפַאש
 םלוע, ,"חישמ,, ,'המשנ ןופ טייקכעל
 ."םירקע, ,"אבה

 .רעמ ,"הניחת,, טרָאװ סָאד תוניחת
 ,"ןטעב, שטייט רעד זיא ,תוניחת לָאצ
 ,ך""נת ןיא לָאמ עכעלטע ךיז טניפעג ןוא
 'א םיכלמ) ''הנחת לכו הלפתה לכ, יװ
 "נָא זיא סע .רעטרע ערעדנַא ןוא ('ה
 -יחת, ןעמָאנ ןטימ ןפורוצנָא ןעמונעג
 -יפת עלעיצעּפס ןופ ןעגנולמַאז יד '"תונ
 ןעיורפ ראפ שידיי ןיא ןבירשעג ,תול

 -געגעלעג ענעדישראפ ראפ טמיטשַאב
 יוזא ןוא ןשטנעב טכיל רַאפ יו ,ןטייה
 ןופ רעלעטשפיונוצ יד ןשיװצ .רעטייוו
 ןעיורפ ךיוא ןעוועג ןענעז תוניחת יד
 יד זיא תוניחת יד ןופ עטסטנַאקַאב יד
 זיא תוניחת לייט ףיוא ;!!הניחת-םש.,
 ןעועג זיא רבחמ רעד זא .ןבעגעגנָא
 ןטשרע סנעזייר עז ."םיבוט תב הרש,
 ןכלעוו ןיא ,1914 רָאי ןופ ,י"ןָאקיסקעל,
 ןוא םירבחמ טנכייצרַאפ ךיוא ןענעז סע
 עטשרע יד --  .תוניחת ןופ תורבחמ
 זיא שטייטי-שידי ןיא גנולמַאז-תוניחת

 ןטימ 1609 לזַאב ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 "יחת לייט .'תושקבו תוניחת,, ןעמָאנ
 ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז ןעגנולמַאז-תונ
 שילגנע ,שטייד ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא

 קרָאי-וינ ,'"טראה יהד ןוא ןשייטידעמ,)
 ,(ייוויל ינע ןופ ,0

 26 ןמית--תוניזת

 ""םינונחת,, טרָאװ סָאד ;(ןטעב) ןונחת
 -ַאפ זיא טָאג וצ ןייז ללּפתמ ןופ ןיז ןיא

 -חתו הלפת, 'ט לאינד) ךיינת ןיא ןַאר

 ןעמָאנ ןטימ ןָא טפור ןעמ ןוא ,(''םינונ

 ןעמ סָאװ ,תולפת-טעבעג יד ?!ןונחת.

 -ַאב עכלעוו ןוא ,הרשע הנומש ךָאנ טגָאז

 תולפת ןוא ך"נת ןופ םיקוסּפ ןופ ןעייטש

 םוחר,, ןגָאז םייב .ןטייצ ענעדישרַאפ ןופ

 ףיוא םינּפ סָאד ּפָארַא ןעמ טזָאל י!ןונחו

 ןעמ טגעלפ לָאמַא רָאג ןוא ,טנַאה רעד

 הליפת עקיזָאד יד :םיערוכ ןלַאפ ייברעד

 -סופ יד ןיא ןפורעגנָא רעבירעד טרעוו

 -עג טרעוו ןונחת ,!'םייּפא תליפנ,, םיק

 לָאמַא ןעוועג) החנמ ןוא תירחש ייב טגָאז

 ןוא ,((בירעמ ייב ךיוא ןגָאז וצ גהנמ ַא

 -ָאד ןוא קיטנָאמ) סנכָאװרעדניא רָאנ

 ,"םוחר יהיו, טגָאזעג טרעוװ קיטשרענ

 ,תבש ןיא ;('םוחר יהיו, טרָאװכוז עז

 םתס ןוא םיבוט-םימי עבלַאה ןוא בוט-םוי

 ןוא (המודכו תירב) הוצמ לש החמש א

 ןונחת טרעוװ רָאי ןיא געט עסיוועג ךיוא

 טּפיוהרעביא ןגָאז םידיסח .טגָאזעג טינ

 תודלות,, ןגָאבלע עז --- .ןונחת ןייק טינ
 -ערבעה ןיא) .יילארשיב הדובעהו הלפתה

 ,(10 לטיּפַאק ,גנוצעזרעביא רעשיא

 ברעמ-םורד ןיא דנַאל שיבַארַא ןמית
 "ימ 8 ךרעל ,לזניא-בלַאה ןשינַארַא ןופ

 ךרעל ייז ןשיװצ ,רעניואוונייא ןאיל

 "עג עיצידארט ןייא טיול .,ןדיי 0

 טייצ רעד ןופ ןמית ןיא ןדיי יד ךיז ןעניפ
 "ידיי רעד זיא סלַאפנדעי :לבב תולג ןופ

 ןט5 ןיא .רעטלַא רעייז א בושי רעש

 ןעוועג ןבָאה ןמית ןיא לָאז טרעדנוהרָאי

 טנָאמרעד ןרעוו רעכַאנ ;הכולמ עשידיי ַא
 ןוא ןמית ןיא ןדיי יד ןשיווצ תומחלמ

 ןיא ,(טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא) דעמכַאמ
 עטשרע סָאד ןרעוו םירפס עשיאערבעה יד
 םעד ןיא ןדיי רענמית יד טנָאמרעד לָאמ

 תרגא;, ם"במר ןופ ווירב ןטמירַאב

 ןמית ןיא ןדיי יד וצ ןבירשעג ,י"ןמית
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 ןמית ןיא ןדיי יד .חישמ ןשלַאפ ַא ןגעוו

 -ַארַא רעד רעטנוא ןטילעג רדסכ ןבָאה

 תוריזג ,תוטיחש  טפַאשרעה רעשיב
 ןעגנוצענערגעב עטסקירעדינ יד ,דמש
 -קערש ןדייל ערעייז ןענעז טנייה זיב ןוא
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1882 טניז .ךעל
 ןדיי עשינגמית ןופ עיצַארגימע עסיורג א
 ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,לארשי-ץרא ןייק
 יד ןיא לָאצ רערעסערג ַא ןיא טנייה

 ,רעטשרע רעד .סעינָאלָאק ןוא טעטש
 ןוא ןדיי עשינמית יד ןבירשַאב טָאה סָאװ
 בקעי ןעוועג זיא ,םיגהנמ ןוא ןבעל רעייז
 ןעגנוביירשַאב-עזייר ןייז ןיא ,ריפס ןבא
 ןבָאה ןדיי רענמית יד ."ריפס ןבא;,
 םילבוקמ ,םידמול עסיורג ןבעגעגסױרַא

 -עגנָא יד ןענעז ייז ןשיווצ ,רעטכיד ןוא
 םולש 'ר ןוא יזבש םולש יבר עטסנעעז

 ןטלַאהרעד ייז ייב ןענעז סע .יבערש

 ןוא םירפס עטלַא ןופ די יבתכ ןרָאװעג
 ןיא רעבָא ,שיבַארַא ןדער ייז .םישרדמ
 -ערבעה וצ רעביא ייז ןעייג לארשי-ץרא
 רעד יו ייז ןענעקספ םיניד ןיא .שיא
 ונברד םרח ןופ טינ ןטלַאה ,ם"במר
 -עמ טימ הנותח טּפָא ןבָאה ןוא םושרג
 יז ןענעז סקואוועג ןיא .ןעיורפ ערער

 -סיוא רעייז .ערַאד ,עקירעדינ סנטסיימ

 סיוא ןקירד) ערעדנוזַאב ַא זיא ךַארּפש

 ןבא עז -- .("ךמס; א יװ "קידצ;/ יד

 ."תועסמ,, סריפס

 -ַאפ, שטייט רעד (ןוקת) ןוקית
 ??ןטכיר
 ,"'המשנ יד ןרעסעבסיוא, רַאפ הלבק

 ןיא .עילאק ,"םנפנ;. ןרָאװעג זיא עכלעוו
 -רָאי ןיא ןעמונעגנָא זיא ןזיירק עשידיסח
 המשנ רעד רַאפ הקשמ ןעקנירט וצ טייצ
 סָאד טפור ןעמ ןוא ,םענעברָאטשרַאפ ןופ
 טפור ''ןוקית,, טרָאװ ןטימ -- ."ןוקית,
 -סיוא ןוא תולפת ןגָאז סָאד ךיוא ןעמ
 -עג ןיא רהוז ,דומלת ,ך"נת ןופ ןגוצ
 עז "תוצח ןוקית, ןגעו ,ןטייצ עסיוו
 ליל ןוקית, ןגעוו ;"תוצח,, טרָאװכוז

 ביבא לת--ןוקית

 רעד ןיא ןימרעט רענעמונעגנָא
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 "תועובש ליל ןוקית,, ןוא "הבר אנעשוה

 ."תועובש,, ןוא 'יהבר אנעשוה,, עז

 ."רהוז, עז רהוז ינוקית

 - ."תיציצ , עז תלכת

 -רַאפ ןופ גנודילק יד ןיכירכת
 ןיא ןַארַאפ זיא טרָאװ סָאד ;םענעברָאטש
 'ה ינש רשעמ הנשמ) ארמג ןוא הנשמ
 ,"ךרכ,, טרָאװ ןופ זיא ןוא ,(ערעדנַא ןוא
 "מג) תונקת עטלַא טיול .,"ןעלקיוונייא,

 -נַא ןיא ךיוא ןוא ,ז"כ ןטק דעומ ער
 רָאנ ןייז ןיכירכת ןפרַאד (רעטרע ערעד
 םיגהנמ יד ןגעוו -- .טנוויל עסייוו ןופ
 ,"הרובק,, טרָאװכוז עז ןיכירכת ןופ

 ןיא ןוא ,שיאערבעה ןיא יילגרעב, לת
 ןופ לײטידנַאטשַאב ַא סע זיא שיבַארַא
 ך"נת ןיא ךיוא) רעטרע ךס ַא ןופ ןעמענ
 לת, לאקזחי רפס ןיא  ןַארַאפ זיא

 -ץרא ןיא ןַארַאפ ןענעז ןופרעד .(''ביבא
 רעטרע ןופ ןעמענ שיבַארַא ןיא לארשי

 סעינָאלָאק עשידיי יײר ַא ?'לת, טימ
 ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענעז לארשי-ץרא ןיא

 ,"ףסוי לת, ,"יח לת, יװ ,"לת,, טימ
 לת,, ןוא י"ביבא לת, עז -- ."דנומ לת;
 "יח

 טָאטש עשידיי עטמירַאב יד ביבא לת
 ,םי ןשידנעלטימ ןפיוא ,לארשי-ץרא ןיא
 םייב ,ןופצ וצ ,ופי רעטלַא רעד ןבעל
 רעשידיי רעד ןופ רטנעצ ;"ןוקרי, לכייט

 יב טציא ;1909 ןיא טעדנירגעג ;הנידמ

 ןדי וילב .,רעניואוונייא + 0
 היריע רעשידיי ַא ךרוד טעטלַאװרַאפ

 "ייא ,(גנוטלַאװרָאפ-טָאטש ןוא טַארטָאטש)

 "ודניא עכייר ,(1996 טניז) טרָאּפ םענעג
 ,רעטנעצ-סנאניפ ןוא -סלדנַאה ןוא -עירטס
 עשיאערבעה 200 רעביא ;ןקירבַאפ ,ןענַאב
 -מיג ןלוש-סקלָאפ ,סנטרָאג-רעדניק) ןלוש

 -רוטלוק ליפ ,(ןסרוק עשינכעט ,עיזַאנ
 יתב ןוא ןלוש רעקילדנעצ ,ןטלַאטשנַא
 -געט ,תורות-דומלת ןוא תובישי ,םישרדמ
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 -ובה,, ,"ץראה,, ,''רבד,,) ןעגנוטייצ עכעל
 עשיאערבעה ,םואעזומ .("הפוצה ,, ,"רק

 ;?אטאטמ ,, ,"לחא,, ,"המיבה,,) סרעטַאעט
 -אקינומָאק:סובָאטיױא ;ןסַאג 400 רעביא
 ערעדנַא טימ ןוא טָאטש רעד ןיא עיצ
 סלַא תבש טנעקרענַא לעיציפָא ;טעטש
 ןקירבַאפ ןוא ןטפעשעג עלַא ןוא גָאט-ור

 ןסָאלשעג תבש םוא ןענעז סערויב ןוא
 ןיא ןבעל ןשידיי םענרעדָאמ ןופ רעטנעצ
 -נַא ןוא רעזייה ענרעדָאמ ;לארשי-ץרא
 -טנוזעג ערעדנַא ןוא ןלָאטיּפש ,ןטלַאטש

 רעד ןופ רעטנעצ ;סעיצוטיטסניא-סטייה
 רעשיטָאטש ;טפאשרעטעברַא רעשידיי
 טנופ ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ייב טעשזדוב
 ןוא טנעדיזערּפ-טָאטש רעשידיי ;רָאי ַא
 יד ןופ ץלָאטש רעד .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש
 ןופ סרעדנוזַאב ןוא טלעוו רעד ןיא ןדיי

 -לת ןעמָאנ רעד .,םוטנדיי-לארשי-ץרא
 -עג זיא (לאקזחי רפס ןיא ןַארַאפ) ביבא
 םעד טיול טָאטש רעד וצ ןרָאװעג ןבעג
 רעשיאערבעה סווָאלָאקָאס םוחנ ןופ ןעמָאנ
 -סַאטנַאפ סלצרעה .רד ןופ גנוצעזרעביא
 -שי-ץרא ןופ יובפיוא ןגעוו ןַאמָאר ןשיט
 -- .ביבא לת, ,"דנַאלײנטלא; לאר
 ןעניפעג וצ זיא ביבא-לת ןגעוו תועידי

 "היריע,, יד סָאװ ,ביבא לת תועידי,, ןיא
 ,טַאנָאמ ןדעי סױרַא טיג

 עינָאלָאק-הצובק ַא ןופ ןעמָאנ יח-לת
 -ַאפ 1996 טניז) לארשי-ץרא-ןופצ ןיא

 -פנ 60 ךרעל ,(ידעלג רפכ טימ טקינייר
 גנוקידייטרַאפ רעד ךרוד טנַאקַאב :תוש
 ןוא רָאדלעּפמורט ףסוי ךרוד 1920 ןיא
 ןיא ,לאפנָא ןשיבַארַא ןגעק םירבח ענייז
 םירבח עקינייא ןוא רָאדלעּפמורט ןכלעוו

 ;טיוט - ןדלעה ַא טימ ןעמוקעגמוא ןענעז
 רַאפ טנעמונָאמ רעד ןַארַאפ זיא ןבעלרעד
 רדא א"י טײצרָאי ןיא ;ענעמוקעגמוא יד
 ,דנַאל ןצנַאג ןופ יח-לת ןייק ןעמ טמוק

 טסייה (דנָאפ יח-לת) "יח לת ןדק,, --
 -ָאיזיװער יד ךרוד טעדנירגעג דנָאפ רעד
 -ינָאלָאק רַאפ 1929 ןיא ןטסינויצ-ןטסינ

 30 דומלת--יח לת

 "נא ןוא הרשכה ,ףליה-רעטעברַא ,עיצַאז

 ,"ןטסינאיזיווער,, עז ,ןטייקיטעט ערעד

 ןעמ טפור דומלת ןעמָאנ ןטימ רומלת
 סָאד ;(ימלשורי ןוא ילבב) ארמג יד ןָא

 ""ןענרעל,, שטייט רעד זיא דומלת טרָאװ
 עצנַאג יד טימרעד ןענעכײצַאב לייט ןוא
 יד ךיוא ,ָאזלַא ,רוטארעטיל עשידומלת
 םישרדמ-:םיאנת יד ,אתפסות ,הנשמ
 רעד .םישרדמ ,(ירפס ,ארפס ,אתליכמ)

 ""דומלת,, ןופ ףירגַאב רעטיירב רעקיזָאד
 ,ארמג רעד ןיא ךיוא לָאמלייט ןַארַאפ זיא

 ןופ רעטרע לייט ןטסערג זיא רעבָא

 ךעלטייד ןַארַאפ זיא ארמג ןוא תותיירוב

 ןוא "הנשמ,, ןשיוצ דישרעטנוא רעד
 ,דומלת הז ,השמ דיב,, ,לשמל) "דומלת,
 "והלו רמול דומלת ,הנשמ וליפא לוכי
 ,(רעטרע ערעדנַא ןוא ג"י תותירכ ,"תור
 -לַא יד ןיא ןיוש זַא ,ןופרעד ןעעז ר"מ
 -רַאפ "דומלת , טימ ןעמ טָאה ןטייצ עט
 רעד וצ שוריּפ םעד ןענרעל סָאד ענַאטש

 יד ןוא ןזייווַאב יד ןוא טשּפ םעד ,הנשמ
 סָאד .תוכלה יד ןופ ןעגנורעלקפיוא
 ןגעוו ארמג ןפור רימ סָאװ ,;ךעלטנגייא
 יד -- .שהגשמ,, טרָאװכוז עז הנשמ
 "ימלשורי דומלת,, ןופ טײטשַאב ארמג
 ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא רעכלעוו
 רע טסייה רעבירעד ןוא) לארשי-ץרא ןיא
 טיג זיא רע םגה ,םילשורי ןופ ,ימלשורי
 (םילשורי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ
 -פיונוצ זיא רעכלעוו ,"ילבב דומלת., ןוא

 -ָאד עדייב .לבב ןיא ןרָאװעג טלעטשעג
 -גגייא עקידתופתושב ןבָאה תורמג עקיז
 -גורעלקפיוא ןופ ןעײטשַאב ייז ;ןטפַאש
 -מאז ,הנשמ רעד ןיא תוכלה יד ןופ ןעג
 -עּפש ןופ תוכלה ענלצנייא ןופ ןעגנול
 -כוז עז) י'םיארומא., ,םימכה עקידרעט
 טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,("ארומא,, טרָאװ
 יד רעבָא ,הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ךָאנ
 ןוא תוכלה ןופ רָאנ טינ טײטשַאב ארמג

 אלקש, ןופ ךיוא רָאנ ,ןעגנורעלקפיוא
 -סגנוניימ ןוא םיחוכיו יד ןופ ,"סאירטו
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 ןופ ןוא ,םיארומא יד ןופ ןטייקנדישרַאפ

 -ּפָא-רעדיוװ ןופ ןוא םיצורית ןוא תוישק

 ןעגנורעפטנערַאפ -רעדיוו ןוא ןעגנוגערפ

 .טלעטשעגטסעפ טרעװ הכלה יד זיב

 "רעד טינ ארמג רעד ןיא טרעוו לָאמליײט

 -טנע סע רעוו ןוא טגערפ סע רעוװ ,טנַאמ

 רעד ןופ םתס,, רעד זיא סע רָאנ ,טרעפ

 איעביא) "טגערפעג טָאה ןעמ,, ,"ארמג

 טרעוו לָאמלייט ןיא ,("והנימרו, "והל

 עקיטליגטנע ןייק טכיירגרעד טינ ךיוא

 עכלעו ,הכלה רעד ןופ גנורעלקפיוא

 -ַאב ארמג יד .ןדישטנַא טינ טביילב

 אלקש ןוא תוכלה ןופ רָאנ טינ טייטש

 ,הדגא ןופ ךיוא רָאנ ,תוכלה ןופ סאירטו

 עשיטע ,רסומ ירבד ןופ ןעגנולמַאז ןופ

 ןופ םיקוסּפ ףיוא םישוריּפ ,רעטרעוו

 ,ןעגנונעכייצרַאפ עשירָאטסיה ,ך"נת

 ,םילשמ ,תואופר .ןעגנוביולג - סקלָאפ

 .(?הדגא; טרָאװכוז עז) תוישעמ-ירוּפיס

 רעד ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא דומלת רעד
 ןופ ןוא ןבעל ןשידיי ןזעיגילער ןופ דוסי
 ןוא ןעגנוביולג עשידיי ןופ גנורימרָאפ

 ןופ ףיולרַאפ ןיא רעטקַארַאכ ןוא תודימ

 -ער עשידיי עלַא טעמכ לייוו ,רָאא 0

 "עג ןבירשעג ןענעז סָאװ ,םירפס עזעיגיל

 רעייז סלַא ןעמונעג ןבָאה ,רעטעּפש ןרָאװ
 טרילארטנָאק ןבָאה ןוא דומלת םעד דוסי
 םעד טיול ךיוא ןעגנוניימ ענעגייא ערעייז

 -לת םעד טימ םכסה ןיא ןענעז ייז יצ

 רעדנואו ןייק רעבירעד זיא סע .דומ
 ןבירשעג ןענעז דומלת םוצ סָאװ ,טינ
 "רָאפ ךיוא ןוא םישוריּפ ליפ ןרָאװעג
 -ּפָא ןוא רעכיב ךיוא ןוא םירפס-סגנוש

 טייקיטכיו רעד בילוצ .ןעגנולדנַאה

 -רשי-יאנוש ליפ ןבָאה דומלת ןופ

 ,דומלת ןפיוא ןלַאפנָא טוװאורּפעג לא
 -אדנופ םעד ןפיירגנָא טימרעד קידנלעוו

 -איצידארט ןזעיגילער-םורפ ןופ טנעמ
 יו רעדָא ,דומלת רעד -- .םוטנדיי ןלענ

 -ַארַא ןופ) 'יארמג,, ךיוא םיא טפור ןעמ
 ןוא ,("ןענרעל, ,"רמג,, טרָאװ ןשיאעמ

 דומלת

 ,טרעדנוהרָאי ןט4 ןופ עדי
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 השש , ןופ תובת ישאר) ס"ש ךיוא

 רעכלעוו ףיוא הנשמ יד לייוו ,"םירדס

 ןופ טײטשַאב טיובעג זיא דומלת רעד

 יו ,טײטשַאב ,("הנשמ,, עז ,םירדס 6

 ןופ ,תורמג ערעדנוזַאב ייווצ ןופ ,טגָאזעג

 "רעד ָאד ןלעװ רימ .ילבב ןוא ימלשורי

 .רעדנוזַאב תורמג יד ןופ עדעי ןרעלק
 ןפורעג ךיוא) ימלשורי דומלת רעד

 רָאנ ןַארַאפ זיא ,("לארשי ץראד ארמג ;

 "ישרעד רעד) םירדס 4 ןופ תוינשמ ףיוא

 -לַאפ א זיא םישדק ףיוא ימלשורי רענענ

 -יזנ ,םישנ ,דעומ ,םיערז ןופ ,(טַאקיפיס

 ,הדינ אתכסמ ןופ םיקרּפ עכעלטע ןוא ןיק

 "רעד יד ןופ תותכסמ לייט ףיוא ךיוא

 -ורי ארמג יד טלעפ םירדס 4 עטנָאמ

 ימלשורי רעד .םיקרּפ לייט וצ ימלש

 יד ןופ רעטרעוו ןופ סנטסיימ טיײטשַאב
 -ץרא ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,םיארומַא

 ןיא ךיוא ןַארַאפ ןענעז סע םגה ,לארשי

 ,לבב ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ימלשורי

 ָאזלַא זיא ימלשורי רעד .ליפ טינ רעבָא
 אלקש ןוא רעטרעוו יד ןופ גנולמַאז יד
 לארשי:ץרא ןיא תובישי יד ןופ סאירטו

 רעד ןופ ,הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ךָאנ

 -נע רעד זיב ,טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ עדנע

 עקיזָאד יד

 יד ןיא ןטסײמַא ןעוועג ןענעז תובישי

 זיא סע ,ןירסק ןוא ירוּפצ ,הירבט טעטש

 סָאװ רעטשרע רעד זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ

 -לת םעד ןלעטשפיונוצ טוואורּפעג טָאה
 ןעמענפיונוצ טסייה סָאד ,ימלשורי דומ
 יד ןופ רעטרעוו עלַא יד ןריגאדער ןוא
 יבר ארומא רעד ןעװעג זיא ,תובישי
 ןיא הירבט ןיא הבישי שאר רעד ,ןנחוי
 עקידרעטעּפש יד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט5
 םעד וצ ןבעגעגוצ רדסכ ןבָאה םיארומא
 ןנחוי יבר סָאװ דומלת ןופ דוסי:טּפיוה

 גנוניימ רעד טיול ,טלעטשעגפיונוצ טָאה
 ןאמרעביל לואש ברה רָאסעּפָארּפ ןֹופ
 -כסמ ליײט ףיוא ימלשורי רעד זיא
 -עגפיונוצ (תובב יד ףיוא לשמל) תות
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 ,ןירסק טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג טלעטש

 ןופ טײטשַאב ןײמעגלַא ןיא ימלשורי רעד

 יד ןוא ,םיחוכיו עגנַאל-טינ ,ןצַאז עצרוק

 טימ ,שיאעמַארַא - שיריס זיא ךארּפש

 .שיאערבעה ןופ ןעגנושימוצ עקרַאטש

 םעד ףיוא טָאה ימלשורי דומלת רעד

 ןיק טַאהעג טינ ןבעל ןשידמול ןשידיי

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .סולפנייא ןסיורג

 ("םינואג, עז) לבב ןיא עכָאּפע-םינואג

 ,טנעקעג קינייו ימלשורי םעד ןעמ טָאה

 -יורג ןעוועג רעטעּפש ךיוא ןענעז סע ןוא
 דומלת םעד ןבָאה עכלעוו ,םישרפמ עס

 ןעגנערב ייז .ןעזעג טינ וליפא ימלשורי
 עכלעוו ,רעטרעװ עכלעזַא רָאנ םיא ןופ

 ,םירפס ערעדנַא ןיא ןענופעג ןבָאה ייז

 "עג ימלשורי רעד זיא לָאמ עטשרע סָאד

 ןוא ,1804 עיצענעוו ןיא ןרָאװעג טקורד
 רָאנ ,םיּפד םיול טינ זיא גנולייטנייא יד
 ימלשורי םוצ .תוינשמ ןופ םיקרּפ טיול

 ,םישוריּפ ייר ַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 ןענעז עטסטיײרּפשרַאפ יד עכלעוו ןופ
 ןוא תוילגרמ השמ יבר ןופ "השמ ינּפ ,
 רעד .יוסעד ןופ דוד יבר ןופ "הדע ןברק.,

 -סױרַא טָאה רענטַאר רעב רעטנרעלעג

 -רַאפ טול ימלשורי ןופ ןלייט ןבעגעג
 רעד ןיא ,די יבתכ ןופ תוהגה ענעדיש
 -ןסיו ןבירשעג ןבָאה טייצ רעטצעל

 יד ימלשורי ןפיוא םישוריּפ עכעלטפַאש
 קרָאי-וינ ןופ גרובזניג יול ןרָאסעפָארּפ
 ןַא .םילשורי ןופ ןַאמרעביל לואש ןוא
 רעד רעביא גנולדנַאהּפָא עכעלריפסיוא
 "וצ ןייז ןוא ימלשורי ןופ גנואײטשנַא

 -נארפ הירכז ןיא ןַארַאפ זיא לעטשנעמַאז
 ,"ימלשוריה אובמ,, סלק

 -גייא ןלַאטנעמאדנופ ןוא ןטסערג םעד
 ןבעל ןזעיגילער ןשידיי םעד ףיוא סולפ
 רעדָא ,"ילבב דומלת, רעד טַאהעג טָאה
 רעד -"ארמג,, יד םתס םיא טפור ןעמ יו
 רֶע לייו ,"ילבב, טסייה ילבב דומלת
 ,לבב ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא
 -ןוניימ יד ךיוא טלַאהטנַא רֶע שטָאכ ןוא

 34 דומלת

 זיא ,לארשי-ץרא ןופ םיארומא יד ןופ ןעג

 -עגפיונוצ םיא ןופ רקיע רעד רעבָא

 -רומא יד ןופ ןעגנוניימ יד ןופ טלעטש

 .תובישי עשילבב יד ןופ ןוא לבב ןיא םיא

 ַא ןיא ןבירשעג זיא ילבב דומלת רעד

 טימ רעבָא ךַארּפש רעשיאעמַארַא-שילבב

 עשיאערבעה ןופ שימוצ ןסיורג רעייז ַא

 -הנשמ םעד ןיא ןצַאז ןופ ןוא רעטרעוו

 -ַאפ זיא ילבב דומלת רעד .שיאערבעה

 -רז ףיוא : תוינשמ עדנגלָאפ ףיוא ןַאר
 ץלַא ףיוא ;תוכרב תכסמ ףיוא זיולב ,םיע

 ףיוא ;םילקש ץוחַא ,דעומ ןופ תותכסמ

 -בסמ עלַא ףיוא ;םישנ ןופ תותכסמ עלַא

 נתוידע ןוא תובא ץוחַא ןיקיזנ ןופ תות

 םינק ץוחַא םישדק ןופ תותכסמ עלַא ףיוא

 רעד ףיוא רָאנ תורהט ףיוא :;תודימ ןוא
 -בסמ 287 ףיֹוא לכה ךסב ,הדינ אתכסמ
 קידנענעכער טינ ,26 ןָא ןבעג לייט) תות

 ןמיס םעד ףיורעד ןבעג ןוא ,?דימת.,
 -- .56 זיא ז"ל ןוא ,ו"ל םלוע תוכילה
 זיא ילבב דומלת רעד זַא ,רעכיז זיא סע
 "עג טריגאדער ןוא טלעטשעגפיונוצ טינ

 עּפורג ןייא ךרוד ,טייצ ןייא ןיא ןרָאװ
 -כעלסיב זיא רע רָאנ ,םיארומא םימכחי

 -רַאפ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זייוו
 רערעטעּפש רעדעי ןוא ,ןטייצ ענעדיש
 ןעגנוניימ ענייז ןבעגעגוצ טָאה רוד

 תוכלה ענייז טסקעט ןיא טלעטשעגנײרַא
 ןעמ זיב ,םיצורית ןוא תוישק ענייז ןוא
 טלעטשעגפיונוצ קיטליגטנע םיא טָאה
 א'יתת רָאי ןיא גנוניימ ןייא טיול)
 רָאא םעד ךרעל טסייה סָאד ,תורטשל
 "וצ רעקיטליגטנע רעד ךָאנ ןוא 0
 טייצ עסיוועג ַא ןעמ טָאה גנולעטשפיונ
 ןצנַאגניא זיא רע זיב ,ןלייט ןבעגעגוצ

 ַא ןַארַאפ זיא סע  ,ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ןופ םיארומא עטשרע יד ןיוש זַא ,ארבס
 -ךהנ ןוא ארוס ןיא תובישי יד ןופ לבב
 ןט2 ןופ עדנע ןיא) לאומש ןוא בר ,אעד
 -פיונוצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,(טרעדנוהרָאי
 זיא עכלעוו ,ילבב דומלת םעד ןלעטש
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 -עּפש יד ןיא ןרָאװעג טרעסערגרַאפ רדסכ

 -ער קיטליגטנע זיא רע זיב ,תורוד ערעט

 ךרוד (דומלתה רודיס) ןרָאװעג טריגַאד

 טרָאװכו/ עז) ישא בר ארומא םעד

 ןט8 ןיא אניבר רבח ןייז ןוא (''ישא

 טָאה רעטעּפש ךיוא ןוא ,טרעדנוהרָאי

 ןעגנוקרעמַאב םיא ןיא ןבעגעגנירַא ןעמ

 עטסטעּפש יד ךרוד ןעגנורעלקרעד ןוא

 יארובס ןנבר עטשרע יד ןוא םיארומא

 ןבָאה עכלעוו ,("יארובס,, טרָאװכוז עז)

 תמיתח) ןסָאלשעג ילבב דומלת םעד
 -רָאי ןט6 ןופ בױהנָא ןיא ךרעל (דומלתה

 ױזַא ,זיא ילבב דומלת רעד .טרעדנוה

 ןיא ייס ,ןעגנוניימ ןופ גנולמַאז יד ,םורַא

 רעייז ןופ ,הדגא ירבד ןופ ייס תוכלה

 ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,םיארומַא ליפ
 ןופ טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא ןוא לבב
 ןסָאלשעג ןרָאװעג זיא הנשמ יד טניז
 -נָא םעד זיב (טרעדנוהרָאי ןט9 עדנע)
 םעד ןגעוו .טרעדנוהרָאי ןט6 ןופ ביוה

 ןוא "הכלה,, ןופ ףירגאב ןיא טלַאהניא
 עדנפערטַאב יד ייב רימ ןבעג 'יהדגא,
 רעד ."הכלה,, ןוא "הדגא , ,רעטרעווכוז

 ןיא ןרָאװעג טנעקרענַא זיא ילבב דומלת
 ןופ רעזייוגעו רעד סלַא ןײמעגלַא
 -עטעּפש יד ןוא ,ןבעל ןזעיגילער ןשידיי

 טקלמ סנטסיימ ךיז ןעימַאב םירפס ער
 -סױרַא רעדָא דומלת ןופ םיניד יד ןייז וצ

 סָאװ ,םיניד עכלעזַא םיא ןופ ןענרעלוצ

 ןוא ןַארַאפ טינ שוריפב םיא ןיא ןענעז

 ךרוד ןענרעלסױרַא יײז ףרַאד ןעמ
 ןרָאװעג זיא ילבב דומלת רעד .תורבס
 ןיא ןצנַאגניא לָאמ עטשרע סָאד טקורדעג
 טסיוק ןופ יירעקורד רעד ןיא עיצענעוו
 בייפריפי'ר ןרָאי יד ןיא גרעבמַאב לאינד
 "יזָאד רעד ןיא ןוא ,(1822 -- 1220)

 עטשרע סָאד ןעמ טָאה עבַאגסיוא רעק
 םיּפד ןיא ארמג יד טלייטעגנייא לָאמ
 ןיא טנייה ייז ןבָאה רימ יוװ ,םידומע ןוא
 -עד טָאה ןעמ ןוא ,תורמג עטקורדעג יד
 שוריּפ םעד טלעטשעגמורַא ךיוא טלָאמ

 6 דומלת

 רענעי טול .תופסות ןוא י''שר ןופ

 יד טקורדעג טנייה ןענעז עבכַאגסיוא

 -לת רעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ .תורמג

 ,לָאמ ליפ ןרָאװעג טקורדעג ילבב דומ

 ,םישוריּפ ענעדישרַאפ ןופ ןבַאגוצ טימ

 טגלָאפרַאפ קרַאטש זיא ילבב דומלת רעד

 טָאה עכלעוו ,רוזנעצ רעד ןופ ןרָאװעג

 -יימ ,ןלעטש ליפ םיא ןופ ןפרָאװעגסױרַא

 רעכעלטסירק רעד וצ תוכייש ןיא סנטס

 ,(''רוזנעצ,, עז) ירצונה ושי ןוא עיגילער

 לָאמ ליפ ךיוא זיא ילבב דומלת רעד

 ןופ הריזג רעד טיול ןרָאװעג טנערברַאפ

 ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ייס ,ןעגנוריגער
 עטקורדעג ןיא רעטעּפש ייס ,די בתכ

 עקיזָאד יד ןופ רענייא ףיוא .,ןבַאגסױא
 גרעבנעטָאר ןופ ריאמ ונבר טָאה תורזג
 -עג רבחמ (''גרעבנעטָאר ןופ ריאמ,, עז)
 הפורש ילאש ,, הניק עטמירַאב ןייז ןעוו
 ןענעז ילבב דומלת םעד םורַא .'"שאב
 םיאנוש ןשיווצ םיחוכיו ליפ ןעמוקעגרָאפ
 ןפיוא -- .רעגנעהנָא יד ןוא דומלת ןופ
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ילבב דומלת

 יד ןופ טייצ רעד ןופ םישוריּפ ליפ רעייז
 רעד .טייצ רעטצעל רעד זיב ןָא םינואג

 י"שר ןופ זיא שוריּפ רעטסרעטיײרּפשרַאפ
 -בָאווצ יד ןוא ('יקחצי המלש,, עז)

 .תופסות ילעב יד ןופ םיצורית ןוא תוישק
 "עג ןענעז םישודיח טימ םירפס רעטנזיוט
 ןעמ .ילבב דומלת ןפיוא ןרָאװעג ןבירש
 ייר ַא ןיא טצעזרעביא ךיוא םיא טָאה
 "נא ןוא שילגנע ,שטייד ,שיסור) ןכארּפש
 רעד טניז ,טעלּפמָאק טשינ .ערעד

 -לארשי תמכח רעד ןופ גנואײטשטנַא
 עכעלטפַאשנסיװ עיינ יד טיול גנושרָאפ

 -עג ןבירשעג ןענעז ןדָאטעמ עשיטירק

 ןגעוו ןעגנולדַאהּפָא ןוא רעכיב ליפ ןרָאװ

  שטיווָאניבאר עטנ לאפר .ילבב דומלת
 -דה לע רמאמ , ןייז ןבעגעגסױרַא טָאה

 -כיוו ןייז סרעדנוזַאב ןוא יידומלתה תספ
 "וצטסעפ "םירפוס יקודקד, קרעוו קיט
 דומלת ןופ תואחסונ עקיטכיר יד ןלעטש
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 ןוא די יבתכ ענעדישרַאפ טיול ילבב

 בתכ רענעכנימ םעד טול ךילכעזטּפױה

 -טסעפ ,''דומלת םוצ ןעגנוטיילנייא ,, ,די

 "וצ ןוא ןדָאטעמ ןוא םיללכ יד ןלעטשוצ

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ,גנולעטשנעמַאז
 סדיגנה לאומש יבר טניז ליפ רעייז

 רעטצעל רעד ןיא זיב יידומלתה אובמ.

 "עג ןשטייד ןכעלטסירק םעד ךרוד טייצ

 גנוטיילנייא, ,קַארטש ןַאמרעה ןטנרעל

 "עה ןיא ךיוא טצעזרעביא) יידומלת םוצ

 -ּמָא עקיטכיו .(שילגנע ןוא שיאערב

 ןוא עיצקאדער רעד ןגעוו ןעגנולדנַאה

 ןופ םיארומא יד ןוא דומלת ןופ סולשּפָא

 סייוו ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק ילבב דומלת

 תורוד , ,יולה ,'ב קלח י'וישרודו רוד רוד.

 ,שיסקָאדָאטרָא קרַאטש) 'י'םינושארה

 -יימ עשירענגעק ןופ קיטירק עכעלטנירג

 -עה) !'לארשי ימי ירבד , ,ץערג ;(ןעגנונ
 ןוא ;(ר"פש ןופ גנוצעזרעביא עשיאערב

 תודלות, סנַאמײה ןיא ךיוא רעלוּפָאּפ

 -קה רעד ןיא ךיוא) ''םיארומאו םיאנת

 "הדגא; :רעטרעװכוז עז -- .(המד

 ,"יארובס,, ,"הכלה,, ,"ישא,, ,"םיארומא,

 -לת, קורדסיוא רעד הרות דומלת
 "הרות ןענרעל, טיידַאב ?הרות דומ
 "ןענרעל, :רעטרעווכוז עז םעד ןגעוו)
 דומלת, טרָאװ ןטימ .('הרות, ןוא

 עכעלטנפע טנכײצַאב ךיוא ןרעוו ''הרות
 עכלעוו ןיא תולהק עשידיי ןופ םירדח
 "ניק יד ןענרעל ךעלנייוועג טגעלפ ןעמ
 עז םעד ןגעו .טסיזמוא סנטסיימ רעד

 ,"רדח,, טרָאװכוז

 -רעל ןעק סָאװ רענייא םכח דימלת
 רעד ."ץראה םע;, וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןע
 לָאצרעמ ןיא ?םכח דימלת,, קורדסיוא
 ןיא טפָא ןַארַאפ זיא ("םימכח ידימלת,
 ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו סע ואוו ,דומלת
 ןעמ ,םכח דימלת ַא ןייז דבכמ ףרַאד

 הנשמ יד .םיא טימ ןייז ךדשמ ךיז ףרַאד

 938 הרומת--הרות דומלת

 םימכח ידימלת זַא ,טגָאז םינק ףוס

 "עג רעייז טרעוו ,ןרעװ ייז רעטלע סָאװ

 ףרַאד םכח דימלת א .רערָאלק קנַאד

 ףיוא קעלפ ןייק ןבָאה וצ טינ ןטיה ךיז

 זיא ןײמעגלַא ןיא .רעדיילק ענייז

 טצעשעג רעייז םכח דימלת ַא ןדיי ייב

 ןטייצ עטצעל יד ןיא זיב ךיוא ןרָאװעג

 ."ץראה םע,/ עז ---

 ."םת בקעי, עז ןנבר ,בקעי ,םת

 -נעלַאק ןשידיי ןיא שדוח רעט10 ןזומת
 רָאי ביֹוהנָא םעד טנכער ןעמ ןעוו רַאד

 ןעמ ןעוו שדוח רעט4 רעד ןוא ,ירשת ןופ

 רעד ןיא .געט 29 טָאה ;ןסינ טנכער

 רעד סלַא טנכערַאפ רע טרעװו ארמג

 וליפא ארמח) רָאי ןיא שדוח רעטסייה
 (ג"נ תבש ,"היל ארירק זומת תפוקתב
 ןָא ךיז ןביוה זומת ןיא גָאט ןט17 ןיא
 צז -- .ןכָאװ 8 יד ,געט-רעיורט יד

 "זחי רפס ןיא -- .'זומתב רשע העבש;
 ,זומת טָאגּפָא ןַא טנָאמרעד טרעוו 'ח לאק

 םישנה;,) ןענייװַאב ןגעלפ ןעיורפ ןכלעוו

 ןעװעג זיא סָאד ;?זומתה תא תוכבמ

 ,"וזומוד, לבב ןטלַא ןופ טָאגּפָא רעד

 ,גנילירפ םעד ףיוא הנוממ זיא רעכלעוו

 רעד ףיוא ןוא האובת ןופ ןסקַאװ םעד

 רעד טול ןוא ,ןעיורפ ןופ טייקראבטכורפ

 ךיוא זיא רעכלעוו) םיילבב יד ןופ הנומא
 -יואוונייא עטלַא יד וצ ןעגנַאגעגרעביא

 ןענופעג ךיוא טָאה ןוא עיריס ןופ רענ

 ןוא עיגילער-ארטימ רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא

 זיא (עיגָאלָאטימ רעשיכירג רעד ןיא

 ןוא ןעמוקעגמוא זומת טַאנָאמ ןדעי זומת

 ןיא םיתמה תייחת ןענַאטשעגפיױא זיא

 ןעמ טגעלפ זומת טַאנָאמ ןיא ;גנילירפ

 .ןרעיורט םיא ףיוא רעבירעד

 טמַאטש ,לרפס טלַא ׁשרדמ ,הרומת

 ,טרעדנוהרָאא ןט12 ןופ ךעלנײשרַאװ

 ליפ ןופ ןטנעמגַארפ טלַאהטנַא רעבָא
 ,ןבעגעגנָא טרעו סע ;ןטייצ עקידרעירפ
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 -שי יבר םיאנת יד ןענעז םירבחמ יד זַא

 לרפס םעד ןיא ;אביקע יבר ןוא לאעמ

 זיא טלעוו רעד ןיא זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו

 סָאד ,םזילַאוד רערעלַארַאּפ רעד ןַארַאפ

 ,ץַאזנגעק ריא טָאה ךַאז עדעי זַא ,טסייה

 ןוא םערָא ןבעל ןוא טױט :טָאג ץוחַא

 ;גָאט ןוא טכַאנ ,טוג ןוא טכעלש ,ךייר

 -עגסיוא טרעוו ץַאזנגעק ןופ ףירגַאב רעד
 ."הרומת,, טרָאװ ןיא טקירד

 תוינשמ אתכסמ אתכסמ ,הרומת
 4 אתפסות ,םיקרּפ 7 ,םישודק רדס ןיא

 -ַאב ;(ימלשורי טינ) ילבב ארמג ,םיקרּפ

 ,תונברק ןיא הרומת ןופ םיניד יד טלדנַאה

 ארקיו שמוח ןיא קוסּפ ןפיוא טציטשעג

 רַאפ המהב ַא רדנמ זיא רענייא זַא ,ז"'כ

 ןשיוטסיױא טינ ריא רע רָאט ןברק ַא

 ,("ותוא ךימי אלו,) רערעדנַא ןַא ףיוא

 -נָא ןעמ טָאה דימת טרָאװ ןטימ דימת
 ןעמ סָאװ ,לסּפעש ַא ,ןברק םעד ןפורעג

 לָאמ ייווצ גָאט ןדעי ןעוועג בירקמ טָאה

 ירפרעדניא לסּפעש ןייא ,שדקמה תיב ןיא

 דימת,) טכאנראפ לסּפעש ןייא ןוא

 "רעה ןיב לש דימת, ןוא "רחש לש

 רעד טרעװ ט"כ תומש שמוח ןיא .,(םייב

 טרָאװ ןופ) "דימת תלוע,, ןפורעגנָא ןברק
 ,(גָאט ןדעי ,קידנעטש ,"דימת.

 ןיא תוינשמ אתכמס אתכסמ ,דימת
 רָאנ ילבב ארמג ,םיקרּפ 7 ,םישדק רדס
 אתפסות ןייק ָאטינ ;םיקרּפ עכעלטע ףיוא
 -ײרשַאב יד טלַאהטנַא :ימלשורי ןייק ןוא
 יד ןופ הדובע יד ,שדקמה תיב ןופ גנוב
 טָאה ןעמ ױזַא יוװ ןוא םייול ןוא םינהכ
 יד ןיא ;דימת ןברק םעד ןעוועג בירקמ
 דימתה תלוע, יז טסייה יבתכ עטלַא
 טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה לָאז ארמג יד
 ."םיארובס,, יד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג

 ןופ רינש רעד ןופ ןעמָאנ 4 -- רמת

 0 אנת--הדומת

 ח"ל תישארב ןיא ;ןז סבקעי ,הדוהי

 טשרעוצ טָאה יז יו טלייצרעד טרעוו

 ,ןנוא רעכַאנ ןוא רע טימ טַאהעג הנותח

 ןברָאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןיז סהדוהי

 טלָאװעג טינ ריא טָאה הדוהי ןעוו ןוא

 יז טָאה ,ןוז ןט8 םעד ןַאמ ַא רַאפ ןבעג
 רענעסאלעגסיוא ןַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז

 טַאהעג ןוא הדוהי טימ טבעלעג ןוא יורפ
 ןופ :חרז ןוא ץרּפ ןיז ייווצ םיא טימ
 ןופ החּפשמ יד טמַאטשעגּפָא טָאה ץרּפ
 רעד ןופ ןעמָאנ ,רמת (2 -- :ךלמה דוד
 רעטסעװש יד ,ךלמה דוד ןופ רעטכָאט
 ןרָאװעג טקידלַאװגרַאפ ,םולשבא ןופ
 זיא רעכלעוו ,ןונמא רעדורב ריא ךרוד
 ןופ טנעה יד ךרוד ןעמוקעגמוא רעטעּפש
 : ,'ןונמא., עז --- .םולשבא

 זיא "אנת, טרָאװ סָאד םיאנת ,אנת
 -רעל, שטייט רעד זיא ןוא שיאעמַארַא
 ,אנת לטיט םעד טימ ."רערעל, ,"רענ

 וצ ץַאזנגעק ןיא) ,'םיאנת,, לָאצרעמ

 -ייצַאב ןרעו ,("ארומא., עז ,!ארומא;
 ערעייז סָאװ ,םימכח עשידיי יד טנכ
 -ַאזעגפיונוצ ןענעז רעטרעו ןוא תוכלה
 תותיירב ךיוא ןוא הנשמ רעד ןיא טלמ
 -ליבמ) םיאנת ישרדמ ןוא אתפסות ןוא
 "עג ןבָאה עכלעוו ןוא (ירפס ,ארפס ,את
 טניז לארשי-ץרא ןיא עלא טעמכ טבעל
 םעד זיב שדקמה תיב ןט9 ןופ טייצ רעד
 ,אישנה הדוהי יבר הנשמ רעד ןופ רדסמ
 ןט2 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא ,י"יבר;
 ןיא ןיירַא ןעמענ לייט .טרעדנוהרָאי
 -רע יד וליפא םיאנת יד ןופ עכָאּפע רעד
 תיב ןופ טייצ רעד ןופ םימכח עטש
 ןָא קידצה ןועמש ןופ טסייה סָאד ,ינש
 הנשמ רעד ןיא טנָאמרעד .טרעוו רעכלעוו
 -נכ רעד ןופ רעטצעל רעד סלא 'א תובא
 םורַא טמענ לַאפ אזא ןיא ;הלודגה תס
 טרעדנוהרָאי ןט8 ןופ עכָאּפע םיאנת יד
 גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ

 רעד ךָאנ טרעדוהרָאי ןט2 עדנע זיב
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 ם"במר רעד .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 תוינשמה שוריּפ םוצ המדקה רעד ןיא

 ןיא .גנוניימ עקיזָאד יד ןָא טמענ םיערז
 טינ םיאנת יד ןבָאה ןטייצ עטשרע יד

 ןפורעג ייז טָאה ןעמ ,לטיט ןייק טַאהעג

 -עּפש ;יאמש ,ללה יװ ,ןעמָאנ ןטימ םתס

 -ַאב) ,"ןבר, ןפורעג ייז ןעמ טָאה רעט

 (עילימַאפ סללה ןופ םיאישנ יד סרעדנוז

 לטיט םעד טַאהעג ייז ןבָאה רעכַאנ ןוא

 יערעדנַא ןוא "אביקע יבר יװ ?יבר;,

 ןבילבעג רעטעּפש זיא ?יבר, לטיט רעד

 לארשי:ץרא ןופ םיארומא יד ייב ךיוא

 רעטעּפש ךיוא ,("יבר, טרָאװכוז עז)
 ןעמ טָאה םיארומא יד ןופ טייצ רעד ןיא
 טגעלפ סָאװ ,םכח םעד 'יאנת,, ןפורעג

 תוינשמ יד תובישי יד ןיא ןענייילרָאפ

 ףיוא טנעקעג טָאה רע סָאװ תורמימ ןוא
 ןפורעג ןכלעזַא טָאה ןעמ ;קיניײװסיױא
 "נת ןופ המישר ַא -- י"אתינתמד אנת;,

 םיאנת תודלות, ןיא ןַארַאפ זיא םיא
 ,ןאמייה ןופ "םיארומאו

 ,רפס-שרדמ ַא ןהילא יבד אנת
 רעד ,ןליט 2 ןיא טלייטעגנייא טרעוו
 והילא רדס, ןפורעג טרעװ רעטשרע

 והילא רדס, רעטייוצ רעד ןוא ,?אבר

 אבר והילא רדס ןופ ןעמָאנ רעד ;?אטוז

 ארמג רעד ןיא ןַארַאפ זיא אטוז ןוא
 ,טגָאזעג טרָאד טרעוו סע ןוא ו"ק תובותכ
 םירפס עדייב יד טָאה איבנה והילא זַא

 רעבָא .ןנע בר ארומא םעד טימ טנרעלעג
 "והילא יבד אנת;, רעד זַא ,רעכיז זיא סע
 ןופ טינ טמַאטש ,טנייה ןבָאה רימ סָאװ
 זיא רע ןוא ,ארמג רעד ןופ טייצ רעד
 ןופ גנונימ רעד טיול ,ןעוועג רבחתנ

 ףוס ןיא עילַאטיא ןיא ,עטנרעלעג לייט
 זיא ךַארּפש יד .טרעדנוהרָאי ןט10 ןופ
 טלַאהניא רעד ןוא שיאערבעה-הדגַא ןַא
 ןופ טייקיטכיו רעד ןגעוו תושרד ןענעז
 "דמ וליפא תווצמ ןטיהּפָא ,הרותה דומיל

 "ַארַאק יד ןגעק חוכיו ַא וו טגנילק) ןנבר
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 ,ןטכילפ עזעיגילער ערעדנַא ןוא (רעמיא
 ןופ זיא עכבַאגסױא עכעלטנירג יד --
 -םולש שיא ריאמ ןטנרעלעג רעניוו

 ןוא ןיע ריאמ שוריּפ ןייז טימ ןַאמדירפ
 רעכעלטפַאשנסיװ עכעלריפסיוא ןַא טימ
 ,גנוטיילנייא

 רעשידי רעטלַא ןַא זא סע םיאנת
 ַא ןשיווצ ךודיש ַא ןסילש סָאד זַא ,גהנמ

 ךרוד רָאפ טמוק לדיימ ַא ןוא רוחב

 ,"יאנת, טרָאװ ןופ) ?םיאנת,, ןביירש
 ַא .ָאזלַא טסיײה סָאד ,(?גנוגנידַאב,
 סע ןכלעוו ןיא ,טנעמוקָאד רעכעלטפירש

 -גידַאב יד ,םיאנת יד טנכערעגסיוא ןרעוו
 -עג ןיא ךודיש רעד עכלעוו טיול ,ןעגנוג

 "ובלמ ,טסעק ,ןדנ יוװ ,ןסָאלשעג ןרָאװ

 -נת יד .ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ןוא ,םיש
 ןוא ןתח ךרוד ןבירשעגרעטנוא ןרעוו םיא
 "ןתחה דצמ דמועה,,) ןרעטלע ןוא ,הלכ

 ןביירש םייב .("הלכה דצמ דמועה,, ןוא

 ןעמ ןוא רעלעט ןעמ טכערב םיאנת
 טכַאמ ןעמ ןוא ,בוט-לזמ ךיז טשטניוו

 ןָא טלָאמעד ןופ .הדועס ַא ךעלנייוועג

 ?הלכ ןוא ןתח; רָאּפ עגנוי סָאד טסייה
 ןבירשעג ןענעז םיאנת יד .הנותח רעד זיב
 תוכרב ןוא תוצילמ טימ ביוהנָא ןיא
 "ייוו יוזא ןוא ?תירחא תישארמ דיגמה.,)
 ."הנותח,, טרָאװכוז עז -- .(רעט

 -ץרא ןיא ארומא אבא רב אמוחנת
 ןשרד ,טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא לארשי
 םינינע עזעיגילער ןיא ןעוועג חכותמ

 תפומ לעב ,(טייל ןירדהנס) ןדיי-טינ טימ
 תישארב שרדמ ,ןירדהנס ןיא טרָאד)

 ןַארַאפ .(רעטרע ערעדנַא ןוא ג"ל הבר

 םישרדמ ןוא רעטרעװו ליפ םיא ןופ

 -ארט ןייא טול ;(''אמוחנת 'ר רמא;)
 "נת שרדמ ןופ רבחמ רעד רע זיא עיציד
 ,אמוח

 -דמ,, טרָאװכוז עז שרדמ ,אמוחנת
 ."שר
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 טנכיײצַאב ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ ך"נת
 ןופ גנולמאז םירפס עטסקיליײה יד ןעמ
 תובת ישאר יד זיא ך"נת ;קלָאפ ןשידיי
 יד לייוו ,''םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות,, ןֹופ

 -עגנייא טרעוו גנולמַאזםירפס עקיזָאד

 ,הרות (1 ;ןלייט 8 עקיזָאד יד ןיא טלייט

 ,םישמוח 28 יד םורַא טמענ עכלעוו

 ןוא רבדמב ,ארקיו ,תומש ,תישארב

 םורַא ןעמענ עכלעוו ,םיאיבנ (2 ;םירבד

 ,היעשי ,םיכלמ ,לאומש ,םיטפוש ,עשוהי

 "עלק 12 יד ןוא לאקזחי ,הימרי

 ,לאוי ,עשוה (רשע ירת) םיאיבנ ערענ

 ,קוקבח ,םוחנ ,הכימ ,הנוי ,הידבוע ,סומע
 "ותכ (3 ;:יכאלמ ןוא הירכז ,יגח ,הינפצ
 םירפס יד םווֲא ןעמענ עכלעוו ,םיב
 ןוא ארזע ,לאינד ,ילשמ ,בויא ,םילהת
 יד ןוא םימיה ירבד ,(רפס ןייא) הימחנ

 ,תלהק ,הכיא ,תור ןענעז סָאד ,תוליגמ 5

 עטנָאמרעד יד ,רתסא ןוא םירישה ריש

 "ײטּפָא יד ןיא םירפס יד ןופ גנונעדרָא

 -נָא טינ זיא ,םיבותכ ןוא םיאיבנ ןעגנול

 ;ןלַאװק עלענאיצידארט עלַא ןיא ןעמונעג
 טרעװ ד"י ארתב אבב ארמג רעד ןיא
 ןוא הימרי) גנונעדרָא ערעדנַא ןַא ןבעגעג
 "עדנע ערעדנַא ןוא היעשי רַאפ לאקזחי

 ןעמַאוצ .,(גנונעדרָא רעד ןיא ןעגנור
 "ער) ,םירפס 24 ך"נת ןיא ןַארַאפ ןענעז
 ןוא ,(רפס ןייא רַאפ רשע ירת קידנענעכ
 םירשע, ןעמָאנ רעד ךיוא זיא ןופרעד
 לָאצ עקיזָאד יד ןוא ,(24 ?העבראו
 הבר רבדמב שרדמ ןיא טנָאמרעד טרעוו
 -ניא יד ךיוא .,("ד"כ םירפס,,)) ו"ט
 ,םיאיבנ ,הרות,, ןיא ך"נת ןופ גנולייט
 ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו "'םיבותכ
 "יאתילת אתיירוא , ח"ּפ תבש) לָאמ ליפ
 הנשמ רעד ןיא .(רעטרע ערעדנַא ןוא
 -וקה יבתכ, ןפורעגנָא ךיוא ך"נת טרעוו
 תבש הנשמ) "ןטפירש עקילײה ,, ,'"שד
 לייט ןיא ;("שדוקה יבתכ לכ, ז"ט קרּפ
 ןסייה ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא רעטרע
 ,ןענעייל ,"ארק,, טרָאװ ןופ ייארקמ,, יז

 44 ך"נת

 "עג ןעוועג ןענעז םירפס יד רָאנ לייוו
 טנעילעג ייז טָאה ןעמ ןוא ?ןבירש
 ַא ןעוו, ,"ארקמל שמח ןב, 'ה תובא)
 -נָא סע ןעמ לָאז רָאי 8 טלַא טרעוו דניק
 טרָאד זיא "ארקמ,, ,ך"נת ןענרעל ןביוה
 רעד ןיא ."הנשמ, וצ ץַאזנגעק ןיא

 "נא ך"נת רעד טרעוו טלעוו רעשידיי טינ

 ("ךוב, שיכירג ןיא) "לביב,, ןפורעג

 רעכעלטסירק רעד ןיא םורא טמענ ןוא

 ךיוא רָאנ ך"נת םעד רָאנ טינ טלעװ

 רעד ןיא ;עילעגנַאװע עכעלטסירק יד

 יד, ךיוא סע טסייה טלעוו רעשידיייטינ
 ""טפירש עקילייה יד, ,'ילביב עקילייה
 "רךעכיב ןופ ךוב סָאד,, ךיוא ןוא

 -ערבעה ןיא ןבירשעג זיא ך"נת רעד
 -ארב ןיא םיקוסּפ ענלצנייא רָאנ ןוא ,שיא
 ןיא ךעלטיּפַאק עכעלטע ןוא והימרי ,תיש
 -ַארַא ןיא ןבירשעג ןענעז ארזע ןוא לאינד
 ןיא ךארּפש עשיאערבעה יד  שיאעמ

 .עבלעז יד םירפס עלַא ןיא טינ זיא ך"נת

 -נע רעמ שיאערבעה רעד זיא תלהק ןיא

 -רָאפ יד ןיא ךַארּפש-הנשמ רעד וצ ךעל
 ,קורדסיוא-רעטרעוו ןוא ןעמ

 םעד טימ ןָא ךיז טביוה ך"נת רעד
 ןיא טרעוו סע ןכלעוו ןוא ,תישארב שמוח
 ןפַאשַאב טָאה טָאג יו טלייצרעד בױהנָא
 ןשינעפעשַאב עלא ןוא דרע ןוא למיה
 שטנעמ ןטשרע םעד ךיוא ייז ןשיווצ
 ןעייג ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,(ןושארה םדא)
 עטכישעג רעד ןגעוו טשרעוצ םירוּפיס יד
 ךָאנרעד ןוא טּפיוהרעביא ןשטנעמ ןופ
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ סרעטָאפ עטשרע יד ןופ

 ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ,בקעיו ,קחצי ,םהרבא
 תאיצי ,םירצמ תולג רעד ,קלָאפ ןשידיי
 ןעמענ סָאד ,ונבר השמ ךרוד םירצמ
 -עדנַאװ יד ,יניס גרַאב ןפיוא הרות יד
 ,םיקוח ןוא תווצמ יד ,רבדמ ןיא ןעגנור
 ןדיי וצ ונבר השמ ןופ דייר-ףָארטש יד
 יד ,ך"נת ןופ לייט רעטשרע רעד ןוא
 השמ ןופ טיוט ןטימ ךיז טקידנע ,הרות
 "ץרא ןייק ןירַא ןענעז ןדיי יד רעדייא
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 -יבנ יד ,לייט רעטייוצ רעד .לארשי

 עטכישעג עשידיי יד םורַא ןעמענ ,םיא

 ןדיי יד טריפעגניירַא טָאה עשוהי טניז

 ןופ ןברוח םוצ זיב לארשי-ץרא ןייק

 עשירָאטסיה יד ןיא) שדקמה תיב ןטשרע
 (םיכלמ ,לאומש ,םיטפוש עשוהי ,םירפס

 רעד ,םיַאיבנ יד ןופ תואיבנ יד ןוא

 "רַאפ םורַא טמענ ,םיבותכ ,לייט רעטירד

 ירבד) עשירָאטסיה ,םירפס עקיטרַאנדיש

 יובפיוא ןכָאנ זיב (הימחנו ארזע ,םימיה

 ,םירומזמ ,תוליפת ,שדקמה תיב ןט2 ןופ

 "ישה ריש ,םילהת) רעדיל ,רעדיל-גָאלק

 -כח-סנבעל ,רעטרעװכירּפש ,(הכיא ,םיר
 ,ילשמ) ןעגנוטכַארטַאב עשיפָאזָאליפ ,המ
 ןעגנולייצרעד עשירָאטסיה ,(בויא ,תלהק
 טמענ ך"נת רעד .(לאינד ,רתסא ,תור)

 . ןגעװ עיצידארט עשידיי יד ָאזלַא םורַא

 זיב גנופַאש-טלעװ רעד ןופ ןעגנוריסַאּפ
 ןופ יובפיוא םעד ךָאנ טייצ רעצרוק ַא

 טרעדנוהרָאי ןט8 םעד) שדקמה תיב ןט2
 .(גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ

 -פס ענלצנייא יד ןופ טלַאהניא ןגעוו
 רימ ןבעג ך"נת ןופ ןעגנוליײטּפָא ןוא םיר
 :רעטרעװכוז עדנכערּפשטנַא יד  ייב
 "-ארב, ,"?שמוח,, ,"םיבותכ,, ,"םיאיבנ,
 ייב רעטייו יוזא ןוא "תומש,, ,"תיש
 ָאד .ך"נת ןופ רפס ןדעי ןופ ןעמענ יד
 ןוא גנוטיידַאב רעד ןגעוו ןבעג רימ ןלעװ
 .קלָאפ ןשידיי ןפיוא ך"נת ןופ סולפנייא
 ןייא ןיא ןרעװ טקורדעגסיוא ןָאק סָאד
 ןופ דוסי רעד זיא ך"נת רעד ;ץַאז
 ןופ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןזעוו ןצנַאג
 יד ןַארַאפ ןענעז ך"נת ןיא .םוטנדיי
 ןופ ,עיגילער רעשידיי רעד ןופ תודוסי
 "עדיא יד ,ןצעזעג עזעיגילער עשידיי יד
 ןפמואירט יד ,עטכישעג רעשידיי ןופ ןלַא
 עטסכעה יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןדייל ןוא
 "געד ןוא גנוטכיד רעשידיי ןופ ןקורדסיוא
 -תה-הליפת ןוא האובנ רעשידיי ןופ ,ןעק

 "טסבלעז ןוא טָאג ןיא תוקבד ןופ ,תובהל
 "רעד-סנבעל עגולק ,הנומא ראפ גנורעפָא

 286 .ך"נת

 .ןעגנוטכַארטַאב עשיּפָאזָאליפ ןוא גנורַאפ
 -ילער רעשידיי רעד ןיא זיא ך"נת רעד

 ,רפס עכעלטעג סָאד עיצידארט רעזעיג

 רָאט ןעמ ןוא ,קיליײה זיא טרָאװ סעדעי

 ןייא וליפא ןרעדנע טינ םירפס יד ןיא
 זא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע ןוא ,בַאטשכוב

 רימ יו ןרָאװעג ןבעגעג ױזַא זיא רע

 רעד ןופ הסונ ןיא טנייה םיא ןבָאה

 עלַא .("הרוסמ, טרָאװכוז עז) הרוסמ

 טסַאפרַאפ ןענעז סָאװ םירפס עזעיגילער

 ןופ קידנביוהנָא ,ך"נת ןכָאנ ןרָאװעג

 ןופ טייצ רעד ךרוד דומלת ןוא הנשמ

 "עז טייצ רעיינ רעד זיב ןרָאי רעטנזיוט

 "עג ,ך"נת ןופ ?גנונרעלּפָא ַא רָאנ ןענ
 סָאד .ך"נת ןופ דוסי םעד ףיוא טציטש

 -לענאיצידארט ןדעי ןופ ןביולג רעד זיא
 קילײה זיא ך"נת רעד דיי ןזעיגילער

 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןדיי ייב רָאנ טינ
 ;טלעװ רעשינאדעמכַאמ ןוא רעכעלטסירק
 ייב יו רעמ טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא
 "עלטסירק רעד ןיא .,רענאדעמכַאמ יד

 ןופ לייט ַא ך"נת רעד זיא טלעוװ דעכ

 -עגנָא טרעוו ןוא ?לביב רעקיליײה,, רעד
 יד ,"טנעמַאטסעט עטלַא סָאד, ,ןפור

 .רעביא זיא ך"נת רעד ."הנשי תירב;
 ,ןכַארּפש רעטרעדנוה ןיא ןרָאװעג טצעז
 -ַאוטּפעס,, עשיכירג דיי ךרוד לייט ַא

 :שיאעמַארַא ןיא "םימוגרת,, יד ,"אטניג
 ,שיבַארַא ןיא ןעגנוצעזרעביא ערעדנַא
 ליפ ,ןכארּפש עשיאעּפָאריײא ,שיסרעּפ

 (שאוהי ךרוד סנטצעל) ,שידיי ןיא לָאמ
 ך"נת םוצ .ןדיי-טינ ךרוד ליפ רעייז ןוא
 ןוא םישוריּפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 יד ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעגנושרָאפ
 טימ ןוא ,רעכיב רעטנזיוט רעקילדנעצ
 -ך"נת ללכב ןוא (םישוריּפ) עזעגעסקע

 -יפ ,עיגָאלָאעכרַא ,עטכישעג) - גנושרָאפ

 טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה (המודכו עיגָאלָאל
 -רָאפ עטנרעלעג רעטנזיוט רעטרעדנוה

 ןופ קידנבױהנָא ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי רעש

 תיב ןט2 בױהנָא ןופ ןטייצ עטסטלע יד
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 -- טײצ רעטסעינ רעד ןיב שדקמה
 -עג ןטייצ עטשרע יד ןיא זיא ך"נת רעד
 טניז ןוא ,די יבתכ ןיא ןרָאװעג ןבירש
 רעד זיא יירעקורד ןופ גנודניפרעד רעד
 ךס ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ך"נת
 עטסנדישראפ יד ןיא ןבאגסיוא רעטנזיוט
 ,ןכַארּפש

 ןיא תוטיש  ייווצ ןַארַאפ ןענעז סע
 ןרעלקרעד ןיא ייס ,ך"נת םעד ןענרעל
 יד) םיקוסּפ ןוא רעטרעוו ענלצנייא יד
 רעייז ַא זיא ךעלטיּפַאק ןיא גנוטיילנייא
 -ָאטסיה יד ןשרָאפ ןיא ייס ,(ערעטעּפש
 ,םירפס ענלצנייא יד ןופ םירוּפיס עשיר
 ןיא ייס ןוא טסקעט םעד ןשרָאפ ןיא ייס
 רעד רעו) טפַאשרָאטױא יד ןשרָאפ
 ןוא ,קוסּפ ןוא רפס ןדעי ןופ (זיא רבחמ
 ןעוו טייצ יד ןלעטשטסעפ ןיא ךיוא ייס
 ןייא .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ך"נת רעד
 ,עלענאיצידארט-ןעיגילער יד זיא הטיש
 ,"םימשה ןמ הרות, זַא ,טגָאז עכלעוו
 ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג זיא שמוח רעד זַא
 זַא ןוא טָאג ךרוד למיה ןופ יניס גרַאב
 ןצנַאג םעד ןבירשעג טָאה ונבר השמ
 -וסּפ עטצעל יד ןופ םַאנסױא ןטימ שמוח
 ןוא) "השמ תמיו, ןופ םירבד ףוס םיק
 עקיזָאד יד ןָא (ןברָאטשעג זיא השמ
 ,טלַאה הטיש עלענאיצידארטדזעיגילער
 טלייצרעד ןרעו סָאװ םירוּפיס יד זַא
 ןוא תמא ןענעז ך"נת ןופ םירפס יד ןיא
 קיטכיר עלא ןענעז ייז ןגעוו סעטַאד יד
 םיאיבנה ירפס יד ןופ תואובנ יד זַא וא
 ,םיאיבנ יד ןופ ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז
 ייז ןַא ,טלַאה עיצידארט יד עכלעוו ןגעוו
 יה ,תואובנ יד ןופ םירבחמ יד ןענעז
 טגָאזעג זיא היעשי רפס רעד זַא ,לשמל
 ,איבנה והיעשי ךרוד ןצַאגניא ןרָאװעג
 ױזַא ןוא איבנה והימרי ךרוד הימרי
 םיקוסּפ ןוא רעטרעװ יד זַא ןוא ,רדסכ
 -נעמאזוצ ןענעז ייז יװ ױזַא ,ך"נת ןופ
 ,ך"נת ןקיטנייה רעזדנוא ןיא טלעטשעג
 -וצ קיטכיר ןֹוא ןבירשעג קיטכיר ןענעז

 48 ך"נת

 ןיא ןענעז ןזיירג ענייק ןוא טלעטשעגפיונ
 -ןיירַא טינ טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא יז
 ץלא ןופ הטיש יד זיא סָאד ,ןלַאפעג
 ןדיי עזעיגילער-םורפ עשיסקָאדָאטרָא
 -עג זיא ך"נת רעד זַא ,ןטלַאה עכלעוו
 תסנכ ישנא יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלש
 םעד ךרעל ("הלודגה תסנכ, עז) הלודגה
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט4
 ,גנונעכערטייצ

 ןפורעגנָא טרעװ הטיש עטייווצ יד
 ןטימ ."קיטירק-ך"נת ,"קיטירק-לביב;
 טינ ָאד ןעמ טנימ "קיטירק, טרָאװ
 ,ןגעק ןטערטסױרַא; ,"ןריקיטירקי
 טנימ ןעמ רָאנ ,תונורסח ןזייװנָא;
 יד ,"זילַאנַא ןשיטירק םעד, טימרעד
 יד ןטכַארטַאב סָאד ,גנושרָאפ עיירפ
 -ץר-טינ טכארטַאב ןעמ יװ םירפס:-ך"נת
 ןבירשעג ,רעכיב עכעלטלעוו עזעיגיל
 ןוא ,ןטייצ עטלַא יד ןיא ןשטנעמ ךרוד
 טשרָאפ ןעמ יװ יז טשרָאפ ןעמ
 -לַא עכלעזַא ןגעו .ןטנעמוקָאד  צטלַא
 לָאמלײט ןעמ טלעטש ןטנעמוקָאד עט
 -טנַא רעד ןופ טייצ יד זַא ,טסעפ
 ןַא זיא טנעמוקָאד .ַאזַא ןופ גנואייטש
 -עגנָא ךעלנייוועג טרעוװ יז יװ ,ערעדנַא
 -עדנַא ןַא רָאג זיא רבחמ רעד זַא ,ןבעג
 ןלַאפעגניירא ןענעז טסקעט ןיא זַא ,רער
 ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע רעדָא ןזיירג
 רעבלעז רעד טימ .ןעגנורעדנע הנווכב
 יד ךיז ןעיצַאב עדָאטעמ ןוא גנואיצַאב
 ,ך"נת ןופ םירפס יד וצ רעקיטירק-ך"נת
 -ַאפ ןענעז קיטירק-ך"נת רעד ןיא ךיוא
 יד ןופ לייט .ןפוטש ענעדישרַאפ ןַאר
 ףיוא רָאנ םיכסמ ןענעז רעשרָאפ עקיזָאד
 טרָאװ ַא זַא יו ,קיטירק רעטכייל רָאג
 טסייה סָאד) טזיירגרַאפ זיא קוסּפ ַא יצ
 -טיּפַאק עסיוועג רעדָא ,(קיטירק-טסקעט
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז רפס ַא ןופ ךעל
 -ירק עקיזָאד יד) רבחמ ןרעדנַא ןַא ךרוד
 -ילער ייב ןליפַא ןעניפעג ןעמ ןָאק קיט
 ןיא יז ,םישרפמ עלענאיצידארטיזעיג
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 וצ םישוריּפ סארזע ןבא םהרבא יבר
 "עג ןענעז ךעלטיּפַאק עסיוועג זַא .םילהת

 תולג ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג ןבירש

 -רַאש ַא ןַארַאפ זיא סע .(המודכו לבב

 עכלעוו ,קיטירק-ך"נת ןופ עפוטש ערעפ

 ןוא םישמוח יד וליפא טרעדילגעצ

 ןלייט זַא ,ןעגנוניימ ןגָאזסױרַא טוואורּפ

 -עּפש, ערעדנַא ןופ ןעמַאטש שמוח ןופ

 זַא ,רעכיז זיא סע  .ןלַאװק ערעט

 ןענעז ך"נת ןופ ןעגנושרָאפ עשיטירק
 ןוא ןטייצ ערעטלע יד ןיא ןעוועג ןיוש
 -עג ןרעו ארזע ןבא ןופ םישוריּפ יד ןיא
 -ך"נת ןופ ןעגנוניימ עטלַא לייט טכארב
 ליבהמה קחצי ,יכלבה יויח.) רעקיטירק
 רעד ןופ רעטָאפ רעד .(ערעדנַא ןוא
 יּפש ךורב זיא קיטירק-ך"נת רענרעדָאמ

 -ילָאּפ-שיגָאלָאעט , קרעוו ןייז ןיא אזאנ

 ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ייטַאטקארט רעשיט

 ןופ ןלוש ערערעמ ןענַאטשטנַא ןענעז

 עקידתופתושב יד ןוא ,קיטירק-ך"נת
 ןיא טײטשַאב עלַא ייז ןופ טפַאשעגנייא
 -ץגּפָא זיא ך"נת רעד זַא ,גנוניימ רעד
 םעד ךרעל ,טעּפש רעייז ןרָאװעג ןסָאלש
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1
 -ַאטש םישמוח יד זַא ןוא ,גנונעכערטייצ
 רעד ןגעוו) ןטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןעמ
 -ַאפ ןענעז ןטייצ יד ןופ ןעגנולעטשטסעפ

 / ןיא זַא ןוא (ןטייקנעדישראפ-סגנוניימ ןאר

 -עגניירַא ןענעז ך"נת ןופ ןטסקעט יד
 ןופ עטכישעג רעד ןגעוו .םיתועט ןלַאפ
 ,קישטיײװָאלָאס עז קיטירק-ך"נת רעד
 ךױוא עז ;'ארקמה תרוקב תודלות;

 רעשידיי ןיא) טפַאשנסיוו-ך"נת סלעטיק

 ךיוא ןוא דלפנזָאר .ש ןופ גנוצעזרעביא

 ןגעק .(גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןיא
 "עז ןעגנוניימ עשיטירק-ך"נת יד ןופ ליפ
 -ארטיזעיגילער ייר ַא ןטערטעגסױרַא ןענ
 ןאמפָאה דוד יו עטנרעלעג עלענאיציד
 ףיוא ןזיװעגנָא ןבָאה עכלעוו ,(ערעדנַא ןוא

 ןעגנוניימ עקיזָאד יד ןופ ןרעלעפ-טנורג

 םעד טָאהעג רָאנ טינ טָאה ך"נת רעד

 50 תינעת--ה"בצנת

 רעד ףיוא סולפנייא ןטסכעלנייוועגמוא
 עשיטע ןוא עזעיגילער ןופ גנודליבסיוא
 "טינ יד ןופ רעטקַארַאכ ןוא ןעגנעניימ
 -עמַא ןוא עּפָאריײא ןיא רעקלעפ עשידיי
 עלַא טסולפנייַאב ךיוא טָאה רָאנ ,עקיר
 "יל יד סרעדנוזַאב ןוא ןבעל ןופ ןטיבעג
 "'רעביא:ך"נת יד .טסנוק ןוא רוטארעט

 עשטייד סרעטול ,עשילגנע יד) ןעגנוצעז
 יד טסולפנייַאַאב ןבָאה (ערעדנַא ןוא
 טכַאמעג ןענעז ייז עכלעוו ןיא ,ןכארּפש

 ןענעז ך"נת ןופ סעמעט ףיוא .ןרָאװעג
 ןופ קרעוו עטמירַאב ןרָאװעג ןבירשעג
 ןענעז סע ןוא רוטארעטיל-טלעוו רעד

 -עלַאמ ןיא קרעוװו עטמירַאב ןענַאטשנַא
 ,רוטּפלוקס ןוא ייר

 -ַאפ ןענעז ך"נת םעד רעביא רעכיב

 שיאערבעה ןיא .לָאצ עסיורג ַא ןאר

 ןופ קרעװ עכעלריפסיוא סָאד ןַארַאפ זיא
 "וקה יבתכל אובמ,,/ דלעפנרעב ןועמש

 טסייג ןלענאיצידארט-זעיגילער ןיא ;?!'שד
 ץבעי ןיא ך"נת רעד טלדנַאהַאב טרעוו
 -ָאלקיצנע ןַא !א קלח "לארשי תודלות,,
 ןיא ןעמענ יד רעביא ךוברעטרעוו שידעּפ

 רעד שיאערבעה ןיא ןַארַאפ זיא ך"נת
 עז -- .גרעבנזָאר ןופ ?תומשה רצוא,
 יד ןופ ןעמענ יד ןופ רעטרעווכוז יד
 "יבנ, ,"הרות, ,"שמוח) םירפס-ך"נת
 "םיטפוש,, ,"עשוהי,, ,"םיבותכ,, ,"םיא
 עטלַא רעשידיי רעביא .(רעטייוו ױזַא ןוא

 "רפמ,, סקורד דוד עז ך"נת ןופ םישרפמ
 ."םיש

 ןעמָאנ םעד ךָאנ טפירשפיוא ה"בצנת
 ףיוא סנטסיימ ,םענעברָאטשרַאפ ַא ןופ
 ושפנ אהת, ןופ תובת ישאר :;תובצמ
 לָאז המשנ ןייז) ''םייחה רורצב הרורצ

 "עג ;ןבעל ןופ לטניב ןיא ןטלַאהַאב ןייז
 'א לאומש ןיא קוסּפ םעד ףיוא טציטש
 ,ה"כ

 -ינייפ ,"יוניע, טרָאװ ןפפ תינעת
 טרעוו ךעלנייוועג ;ןטסַאפ ןופ גָאט ,(גנוק



 ןיליפת--רתסא תינעת - 51

 גָאט-טסַאפ רעד ןפורעגנָא ך"נת ןיא
 "םוצ דוד םציו, ב"י 'ב לאומש) "םוצ;
 "ט ארזע ןיא רָאנ ,(רעטרע ערעדנַא ןוא
 רעד ןיא ;"יתינעתמ יתמק,, ןַארַאפ זיא
 טרעוו רעטעּפש ךיוא ןוא ארמג ןוא הנשמ
 .תינעת טרָאװ סָאד סנטסיימ טצונַאב
 ;געט-תינעת עטסעפ ןַארַאפ ןענעז סע
 הרשע, ,"רוּפכ םוי; ,"הילדג םוצ;
 רשע העבש, ,'רתסא תינעת, ,"תבטב
 םעד ץוחַא ."באב העשת, ןוא "זומתב
 תולהק לייט ןיא ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז
 עמורפ לייט ךרוד ךיוא יװ ןויס 'כ ךיוא
 םיבבוש , ןוא םיבוט םימי ךָאנ ב''הב ןדיי
 ןוא "ב"הב, רעטרעװכז עז ת"ת
 לָאמלײט ךיוא זיא ןעמ ,(ת"ת םיבבוש;
 "מוא ןַא בילוצ תינעת רוביצ ןפיוא רזֹוג
 -תינעת עלַא יד ,לארשי ללכ ףיוא קילג
 טסייה סָאד ,"רוביצ תינעת, ןענעז געט
 זיא סע .גָאט ןבלעז םעד ןטסַאפ עלַא
 ןייא סָאװ ,"דיחי תינעת, ןַארַאפ ךיוא
 ןסיועג ַא ןיא רעדנוזאב טסַאפ שטנעמ
 סָאװ םולח ןטכעלש ַא בילוצ יװ ,גָאט
 רעדָא ("םולח תינעת,) טַאהעג טָאה רע
 "יורג רָאג ,ןטסַאפ וצ רדנ ַא בילוצ םתס
 ןעועג ןענעז םידיסח ןוא םיקידצ עס
 ליפ ןיא םגה ,סרעטסַאפ סלַא טנַאקַאב
 תינעתב בשויה לכ,) דומלת ןיא רעטרע
 ןַארַאפ ןענעז ('י םירדנ ,אטוח ארקנ
 ,טינ זומ ןעמ ןעוו ןטסַאפ ןגעק ןעגנוניימ
 ןוא תוחילס טגָאזעג טרעװ תינעת ןיא
 העשת ןוא רוּפכ םוי ץוחַא) וננע טגָאז ןעמ
 הרות רפס ןיא טנעייל ןעמ ןוא (באב
 ,(רוּפיכ םוי ץוחַא ,"לחיו, השרּפ יד)
 ןופ רָאפ ךעלנייועג טמוק ןטסַאפ סָאד
 טינ טסע ןעמ ,טכַאנייב זיב ירפרעדניא
 ןענעז םַאנסיוא ןַא ;טינ טקנירט ןעמ ןוא
 עכלעוו ןיא ,באב העשת ןוא רוּפיכ םוי
 ןופ ,תעל תעמ ןצנַאג זיא תינעת רעד
 ערעדנוזַאב יד ןגעוו -- .טנװָא וצ טנוװָא
 "רעווכוז עדנכערּפשטנַא יד עז םיתינעת
 "באב העשת, ,"רופכ םוי, יו ,רעט
 ,ערעדנַא ןוא
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 ןיא גָאט רעט13 רעד רתסא תינעת
 ןטסַאפ ןופ ןקנעדנָא םוצ תינעת ;רדא
 ןוא "רתסא, עז -- .הכלמה רתסא ןופ
 ,"םירוּפ,

 .ייםולח. עז םולח תינעת

 ."תינעת תליגמ, עז תלינמ ,תינעת

 רדס ןיא תוינשמ אתכסמ ,תינעת
 ןוא ימלשורי ארמג ,םיקרּפ 4 .,דעומ
 יד טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 8 אתפסות ;ילבב
 ןייז תינעת רזוג ,געט-תינעת ןופ םיניד
 "וצ ןוא ןגער ןופ ךיז ןטלַאהפיוא ןבילוצ
 -ןרכז טלַאהטנַא ;ןקילגמוא ערעדנַא ביל
 ארמג רעד ןיא ןוא ,ןטייצ עטלַא ןופ תונ
 / ,םימכח עשידיי ענעדישרַאפ ןופ םירוּפיס

 ."רודיס, ,"ןענעװַאד, עז הליפת

 ,ךעלעטסעק ענרעדעל עצראווש ןיליֿפת
 עצראוש ךָאנ ןעגנעה סע עכלעו ייב
 עקיזָאד יד ;(תועוצר) סנעמיר ענרעדעל
 -ניא ןענעװַאד םוצ ןָא ןעמ טוט ןיליפת
 טנָאה רעקניל רעד ףיוא סנייא ,ירפרעד
 םורַא טלקיװ ןעמ ןוא ,(די לש ןיליפת)
 רעדנעגנעהכָאנ רעד טימ טנַאה יד
 ןיליפת) ּפָאק ןפיוא סנייא ןוא ,העוצר
 -ַאפ ויא ךעלטסעק יד ןיא .(שאר לש
 ןכלעוו ףיוא ,טעמרַאּפ טגײלעגנירַא ןאר
 4 רפוס ַא ךרוד ןבירשעגנָא ןענעז סע
 :שמוח ןופ (תוישרפ עברַא) תוישרּפ
 ךאיבי יכ היהו ,(ג"י תומש) יִל שדק
 היהו ('ו םירבד) עמש ,(א"י תומש)
 ןגײל םייב א"י םירבד) עומש םא
 חינהל, תוכרב יד ןעמ טכַאמ ןיליפת
 תוצמ לע, ןוא ,די לש ןפיוא ?ןיליפת
 ןוא תבש ןיא .שאר לש ןפיוא "!ןיליפת
 ןיא ךיוא םידיסח ייב ןוא) םיבוט םימי
 רַאפ באב חעשת ךיוא יוװ ,(דעומה לוח
 ,ןיליפת ןייק טינ ןעמ טגייל ,גָאטיײב 2
 ,ןיליפת ןייק טינ ןעמ טגייל טכאנ ייב
 ןעמ .ןיליפת ןייק טינ ןגייל ןעיורפ
 "ייא שדוח ַא ןיליפת ןגייל וצ ןָא טביוה
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 .(חוצמ רב) רָאי 13 טלַא טרעוװ ןעמ רעד

 ןיליפת טרָאװ ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו

 ןעגנונימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז

 ,הלפת טרָאװ ןופ סע זיא ךעלניישראוו

 הליגמ הנשמ רעד ןיא ןוא .ןענעװַאד

 םרָאפ-לָאצנייא ןופרעד ןַארַאפ יא

 .("הלוגע ותליפת השועה,,) '"הליפת.

 "עלקרעד-עיצידארט רעשידיי רעד טיול

 -ןיליפת ןופ הוצמ יד ּפָא טמַאטש גנור

 ןַארַאפ ןענעז סָאװ ,םיקוסּפ יד ןופ ןגייל

 "ייא ןוא ,תוישרפ 4 עטנָאמרעד יד ןיא

 ךדי לע תֹואְל םתרשקו, זיא ייז ןופ רענ

 טלָאז ריא ןוא) "ךיניע ןיב תפטטל ויהו

 טנַאה רעייא ףיוא ןכייצ סלַא ןדניבוצ ייז

 ערעייא ןשיװצ תפטט יז ןלעוו ייז ןוא

 הרות ןופ עיצידארט רעד טיול ןוא (ןגיוא

 םגה ,ןיליפת יד סָאד ןעמ טניימ הֹּפ לעבש

 יד טינ ךיוא ןוא ןיליפת טרָאװ סָאד טינ

 -יפב טנָאמרעד טינ ןענעז ןופרעד םיניד

 (ה"ל תוחנמ) ארמג יד .שמוח ןיא שור

 ןופ םיניד עסיוועג ןגעוו רעבירעד טגָאז

 "יסמ השמל הכלה,, ןענעז ייז זַא ,ןיליפת

 ןענעז ייז שטָאכ זַא ,טסייה סָאד ,ייינ

 ןענעז הרות רעד ןיא שוריפב ןַארַאפ טינ

 ןפיוא ונבר השמ וצ ןרָאװעג ןבעגעג ייז

 טכַארטַאב ןרעװ ןיליפת יד יניס גרַאב

 ןופ הוצמ יד ןוא ץפח רעקילייה ַא סלַא

 רעייז ארמג רעד ןיא טרעוו ןיליפת ןגייל

 יד טגָאז טרָא ןייא ןיא ןוא .טמירַאב

 -רב) ןיליפת טגייל טָאג ךיוא זַא ,ארמג

 "רעד יד ױזַא יו רדס םעד ןיא .('ו תוכ

 ןבירשעג ןרעוו ןפראד תוישרּפ 4 עטנָאמ

 זיא ,רעטעּפש עכלעוו ןוא רעירפ עכלעוו

 ןשיווצ טייקנדישרַאפ-סגנוניימ .ַא ןַארַאפ

 המלשג עז) םת בקעי ונבר ןוא יישר

 רעבירעד ןוא ('םת בקעי, ןוא ?יקחצי

 רָאּפ ייווצ ןדיי עמורפ סרעדנוזאב ןגייל

 םתס .סמת 'ונבר ןוא סי"שר ,ןיליפת

 סי"שר טיול ןיליפת יד ןעמ טנַײמ ןיליפת

 -ילייה רעייז בילוצ ,ןיליפת יד .גנוניימ

 ,עלעטייב ןיליפת ַא ןיא ןעמ טלַאה ,טייק

 ףכ תעיקת---חפוקת
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 ןוא טעמַאס ןופ טפָא טכַאמעג זיא סָאװ

 ,דוד ןגמ ַא טימ ןטפָאהעגסיוא זיא

 "מורַא? ,"ףקה, טרָאװ ןופ) הפוקת

 דָאּפע-טיײצ עסיוועג ַא טײדַאב ,"ןעלגניר

 (ד"ל תומש ןיא "הנשה תפוקת./ "עכ

 רָאי סָאד טרעו רעדנעלַאק ןשידיי ןיא

 תפוקת (1 :תופוקת 4 ןיא טלייטעגנייא

 טכַאנ ןוא גָאט ןופ גנעל יד ןעוו ,ןסינ

 סיוא טלַאפ הפוקת יד ןוא ;ךיילג ןענעז

 יזומת תפוקת (2 :ץרעמ ןט12 םעד ךרעל

 ךרעל) ןטסגנעלמַא זיא גָאט רעד ןעוו

 ןט28 ךרעל) ירשת תפוקת (3 ;(ינוי ןט1

 ןענעז טכַאנ ןוא גָאט ןעוו (רעבמעטּפעס

 ךרעל) תבט תפוקת (4 ןוא ,ךיילג רעדיוו

 "מַא זיא טכַאנ יד ןעוו (רעבמעצעד ןט1

 ןלַאפ עכלעוו ,תופוקת יד טימ ,ןטסגנעל

 םישדח עשידיי יד טיול טסעפ טינ סיוא

 "ןֹוז) םישדח עשידיי-טינ יד טיול רָאנ

 עזעיגילער עסיוועג ןדנוברַאפ ןענעז ,(רָאי

 -נָא סָאד לשמל יװ ,םיגהנמ ןוא םיניד

 ,"ףטמו לט, ןענעװַאד ןיא ןגָאז ןביוה

 רעד ןיא רעסַאװ ןקנירט טינ סָאד

 ("םהרדובא/ רפס ןיא טכַארבעג) הפוקת

 טרָאװ ןטימ -- .םיגהנמ ערעדנַא ןוא

 רעד ןיא טנכייצַאב ךיוא טרעװו הפוקת

 -וחה שודיק) ערעל-ראדנעלַאק רעשידיי

 ןענעז סע ןוא ,רָאי-ןוז ןופ גנעל יד (שד

 טרעװ ענייא :ןעגנוניימ ייווצ ןַארַאפ

 909 גנעל) לאומש תפוקת,/ ןפורעגנָא

 "נָא טרעוו ענייא ןוא (העש 6 טימ געט

 טימ געט 208) אדא בר תפוקת ןפורעג

 ,(טונימ לטנעצכַא 7 טימ 8 5 ןוא העש 8

 ."הפוקת סאדא., טרָאװכוז עז

 טרעוו תועיקת ןעמָאנ ןטימ תֹועיקת

 -עגלַא ןיא רפוש ןזָאלב סָאד ןפורעגנָא

 -עגנייא טרעוװ ןזָאלב סָאד םגה ,ןיימ

 ,םירבש .העיקת ,ןעמרָאפ 5 ןיא טלייט

 ."הנשה שאר.;, ,"לולא,, עז -- .העורת

 ,(טנַאה יד ןקעטשניירַא ףכ תעיקת

 סָאד .גָאװצ ןכעלרעייפ ַא ןופ םרָאפ יד
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 סלַא טנַאה יד ןבעג ךרוד ןקיטעטשַאב
 "וצ םעד ןליפרעד טעװ ןעמ זַא ,ןכייצ
 ילשמ ןיא ןַארַאפ זיא קורדסיוא רעד ;גָאז
 טרעװו ףכ תעיקת ;'ךפכ רזל תעקת, יו
 ַא יו ךעלרעייפ יױזַא רעיש טנכערַאפ
 (ט"לר העד הרוי ךורע ןחלוש) העובש

 ליפ ןַארַאפ ןענעז ףכ תעיקת ןגעװ
 רעווש ןענעז ןשטנעמ יוװ ,תוישעמ-סקלָאפ
 ַא ןטלַאה טינ רַאפ ןרָאװעג טפארטשַאב

 .ףכ תעיקת

 -ַאב ,ןעגנוריפניא תונקת ,הנקת
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סָאװ ,ןסולש
 "הק ,םינבר ,רעריפ עשידיי עסיורג ךרוד
 רעד ןופ גנוטלַאהפיא רעד רַאפ ,תול
 ,ללב ןשידיי ןופ הבוט רעד ראפ ,עיגילער
 -עדנַא ןוא ח"מ תוכרב ארמג רעד ןיא
 השמ ןיוש זַא ,טגָאזעג טרעוו רעטרע ער
 תונקת עזעיגילער טריפעגנייא טָאה ונבר
 ,"ןזה,, ןופ הכרב יד ,ןסע ןכָאנ ןשטנעב)
 ;(המודכו הרות רפס רעד ןיא ןענעייל
 -קת טגנערב רעטרע ליפ ןיא ארמג יד

 ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז סָאװ ,תונ
 "רַאפ ןיא רעריפ עשידיי עסיורג ךרוד
 טרעװ ייז ןופ לייט ןגעוו ,ןטייצ ענעדיש
 "נייא ייז טָאה סע רע ,טנָאמרעד טינ
 -כח תנקת,, ייז טפור ןעמ רָאנ ,טריפעג
 וצ ןבירשעגוצ ןרעו תונקת ליפ .,ייםימ
 יד וצ ,(ב"פ אמק אבב) רפוסה ארזע

 -בח ערעטעּפש ןוא הלודגה תסנכ ישנא
 ןרעו 'ה ןוא 'ד םיקרּפ ןיטג ןיא .םימ
 ןוא "םלוע ןוקת ינּפמ,, תונקת טכַארבעג
 ַא ןזָאל לָאז ןעמ) "םולש יכרד ינּפמ,
 החכש .טקל ןעמענ ןאמערָא ןשידיי-טינ
 -רַאפ ענעגנַאפעג ןזיילסיוא טינ ,האּפ ןוא

 לָאז ןעמ ידכ ,זיא טרעוו רעייז יו רעמ
 "עג ןעמענ וצ קשח םיאנוש יד ןבעג טינ
 ךָאנ ןופ ךיוא .(המודכו .,ןדיי ענעגנַאפ
 ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד ןופ טייצ רעד
 תונקת .םינואגה תונקת ענעדישרַאפ יד
 ןייא יו רעמ ןעמענ טינ) םושרג ונברד
 רעד ןופ ןליוו םעד ןגעק ןטג טינ ,יורפ

 56 םוגרת--חנקת

 ענעדישרַאפ ןופ תונקת יד ,(המודכו יורפ
 רעד .(ערעדנַא ןוא ם"וש תונקת) טעטש
 דעו, טרָאװכוז עז) תוצרא עברא דעו
 ליפ טריפעגנייא טָאה ("תוצרא עברא

 -עג טכעלטנפערַאפ ןענעז עכלעוו ,תונקת
 תולהק ענלצנייא .,םיסקניּפ יד ןיא ןרָאװ
 -קה תונקת,) תונקת טריפעגנייא ןבָאה
 ה"כר העד הרוי ךורע ןחלוש ןיא ,(''לה
 ןופ ?ףסוי תיב,, שוריּפ ןיא סרעדנוזאב)
 -עגנָא טרעוו (רוט םוצ ורָאק ףסוי יבר
 ןגלָאפ זומ דיי רענלצנייא רעדעי זַא ,ןזיוו
 ױזַא ןענעז ייז לייוו ,להק ןופ תונקת יד
 ."הלהק ,להק,, עז -- .ןיד ַא יו קרַאטש

 םענרעדָאמ ןיא .,"רוטלוק,) תוברת
 וצ טפַאשלעזעג ןופ ןעמָאנ ,(שיאערבעה

 ןוא ךארּפש עשיאערבעה ןטײרּפשרַאפ
 ,1917 עניארקוַא ןיא ןענַאטשטנַא ,ןלוש

 שיאערבעה רַאפ טעברַא עסיורג טריפעג
 ,עטיל ,ןלױּפ ןיא ןלוש עשיאערבעה ןוא
 ןשטייד-יצַאנ יד זיב עירַאגלוב ,עינעמור
 ןיא רעדנעל עקיזָאד יד ןעמונרַאפ ןבָאה
 טָאה ןליױּפ ןיא ,1989 ןופ המחלמ רעד

 עשיאערבעה 800 רעביא טאהעג תוברת
 תוברת טריפ טייקיטעט עסיוועג ַא .ןלוש
 ןופ ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןיא ךיוא
 .עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא

 -ַארַא זיא ייםוגרת,, טרָאװ סָאד םונרת
 -עזרעביא, שטייט רעד זיא ןוא שיאעמ
 "ייוצ רעד ןיא ךארּפש ןייא ןופ גנוצ
 "מו, 'ד ארזע ןיא ןעניפעג רימ ."רעט
 -נייועג ?םוגרת,, טימ ."תימרא םגרות
 ןופ גנוצעזרעביא יד ןעמ טניימ ךעל
 ךַארּפש רעשיאעמַארַא רעד ןיא ך"נת
 -עמַארַא יד שידיי ןיא טסייה ןופרעד)
 רעד ןיא ,(?ןושל-םוגרת,, ךארּפש עשיא
 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט5 םעד טניז טייצ
 םעד זיב גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 רעכעלנייוועג רעד ךָאנ טרעדנוהרָאי ןט7
 ,רָאי 1,000 רעביא ,ָאזלַא ,גנונעכערטייצ
 "-נַא ןוא ,לבב ,לארשיזיץרא ןיא ןדיי ןבָאה
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 שיאעמַארַא טדערעג רעדנעל-תונכש ערעד
 זיא סע ןוא (?שיאעמַארַא,, טרָאװכוז עז)

 גנוצעזרעביא ןַא ייז רַאפ קיטיונ ןעוועג

 -נַא לייט ןוא שמוח ןופ שיאעמַארַא ןיא

 ,רעכיז זיא סע .ך"נת ןופ םירפס ערעד
 "עג טכאמעג ןענעז םימוגרת עכלעזַא זַא

 ןטייצ עטלַא יד ןיא רָאג ןיוש ןרָאװ

 ,עזייוולייט רָאנ ןעוועג ןענעז ייז רעבָא
 עלא ןופ טינ ןוא שמוח ןצנַאג ןופ טינ

 תיב ןטייווצ ןופ ףוס םוצ .םירפס ך"נת

 "רת ערערעמ ןעוועג ןיוש ןענעז שדקמה
 ,םירפס-ך"נת ענעדישרַאפ ףיוא םימוג

 סנטסיימ ןענעז םימכח עשידיי יד ןוא

 ףיוא-טביירש ןעמ סָאוװ ,םעד ןגעק ןעוועג

 -עזרעביא עשיאעמַארַא יד ,םימוגרת יד

 זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לייוו ,גנוצ

 ןעמ ןוא רקיע ןַא ןכַאמ ןופרעד טעװ ןעמ
 קיליײה יוזא ןענעז ייז זַא ןעניימ טעוו
 זיא רעכלעו ,טסבלעז ך"נת רעד יװ
 סָאװ רפס עקילייה עקיצנייא סָאד ןעוועג
 ,(בתכבש הרות) ןבירשעגפיוא ןעוועג זיא
 רעד יוװ טלייצרעד ו"טק תבש ארמג יד

 "גוהרָאי ןט1 ןיא) ןקזה לאילמג ןבר אנת
 (ןייז זנוג) ןטלַאהַאב ןסייהעג טָאה (טרעד
 "עבירשעג ַא ןטײרּפשרַאפ ןזָאל טינ ןוא

 -כעלסיב רעבָא .בויא ןופ םוגרת םענ
 טכַאמעג ריתמ םוגרת םעד ןעמ טָאה זייוו
 "ַאבנַא סָאװ ןוא .ןביירשוצפיוא ךיוא
 זיא םוגרת ַא טימ ך"נת ןענרעל טגנַאל
 דחאו ארקמ םינש,,) הוצמ ַא ןרָאװעג סע
 ,"םוגרת הז שרופמ,, ,'ח תוכרב ,'"םוגרת
 -רעד 'ג הליגמ ןיא ארמג יד ,('ג הליגמ

 טָאה שמוח ףיוא םוגרת םעד זַא ,טלייצ
 םיאיבנ ןופ ןוא רגה סולקנוא טכַאמעג
 ט"מ ןישודיק ןיא .לאיווע ןב ןתנוי
 ןפורעגנָא סלקנוא םוגרת רעד טרעוו
 ןגעוו ."םוגרת רעזדנוא,, ,"ןדיד םוגרת.,
 רעד סולקנוא ןעוועג זיא רעוו עגארפ רעד
 טימ רע טָאה תוכייש ַארַאפ סָאװ ןוא רג
 -לשורי רעד ןכלעוו ןגעוו ,רג םעד סליקע
 טצעזרעביא טָאה רע זא ,טגנערב ימ

 58 םוגרת

 -עג יד ."סלקנוא,, טרָאװכוז עז ,שמוח
 סולקנוא זַא ,ןָא ןעמענ רעשרָאפ עטנרעל

 "רעּפ עבלעז יד ןוא ןייא זיא סליקע ןוא

 שמוח טצעזרעביא טָאה רע זַא ןוא ,ןָאז

 ןוא שיכירג ןיא רָאנ שיאעמַארַא ןיא טינ

 טכַאמעג זיא גנוצעזרעביא ןייז ןופ זא
 -ןוא םוגרת, רעזדנוא לבב ןיא ןרָאװעג

 "רת,, רעזדנוא טגנַאלַאבנַא סָאװ ."סולק
 "ורי םוגרת,/ ןוא ?לאיזוע ןב ןתנוי םוג

 ןרָאװעג רבחתנ רעכיז ייז ןענעז "ימלש

 -אר ןופ גנוניימ רעד טיול ןוא ,רעטעּפש

 טרָאװכוז '"ןילמ ךרע ןיא) טרָאּפָאּפ

 ימלשורי םוגרת רעד זיא (?אתרטפא;
 תוישרּפ יד וצ תושרד ןטסיײמַא ןעוועג

 טנעיילעג טָאה ןעמ עכלעוו ,שמוח ןיא

 עכעלרעייפ סרעדנוזַאב ןוא בוט-םוי ןיא
 ןוא ,געט עכעלרעייפ ערעדנַא ןוא םיתבש

 -ייפ עקיזָאד יד ןופ תורטפה יד וצ ךיוא
 זיא סולקנוא םוגרת רעד .געט עכעלרע
 רעבָא ,טסקעט ןופ גנוצעזרעביא עיונעג ַא

 סרעדנוזַאב ,ןעגנורעלקרעד עסיוועג טימ

 טָאג ןגעו ןקורדסיוא יד ןרעלקרעד וצ
 ,קורדנייא םעד ןקיטייזַאב ןופ ןיז ןיא
 ןטפַאשנגײא עכעלשטנעמ טָאה טָאג זַא

 "ודיק ארמג יד טקרעמַאב ןיוש טָאה סָאד
 רעביא טצעז םוגרת רעד זַא ,ט"מ ןיש
 ןוא) ""ילארשי יהלא תא ואריו, קוסּפ םעד

 רעטרעוו יד טימ (טָאג ןעזעג ןבָאה יז
 ןבָאה ייז ,'לארשיד אהלא רקי תי וזחו;
 ױזַא .טָאג ןופ טייקכעלרעה יד ןעזעג

 -נַא ,רעטרע ליפ ןיא םוגרת רעד טוט
 -מימ,, םוגרת רעד טצונַאב י!טָאג ,, טָאטש
 זיא סָאד ןוא ,?טרָאװ סטָאג, ,? 'הד אֹר
 רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא רעכיז
 ןופ עיפָאזָאליפ רעשיטסינעלעה עשידיי
 -אל, ןגעוו ("ןָאליפ,, עז) עירדנַאסקעלַא

 ןענעז סע .טרָאװ סטָאג ןגעוו ,'יסאג
 -עדנע ערעדנַא ךָאנ םוגרת ןיא ןַארַאפ
 וצ רעסעב ליצ םעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנור
 "נוא םוגרת רעד .קוסּפ םעד ןרעלקרעד

 -ַאבנַא סָאװ .שמוח ףיוא רָאנ זיא סולק
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 םיבותכו םיאיבנ ףיוא םוגרת םעד טגנַאל
 רעד זיא סָאד זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא
 (ףסוי בר ארומא ןופ) "ףסוי ברד םוגרת;
 ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוװ סָאװ
 ןיא (רעטרע ערעדנַא ןוא 'ג הליגמ)
 ןעוועג ןענעז םינואג יד ןופ טייצ רעד

 ןפורעג ייז טָאה ןעמ ןוא םימוגרת ייווצ
 "ימלשורי םוגרת,, ןוא *ילבב םוגרת,
 ךיז ןעמ זיא ןייז הרדס ריבעמ םייב --
 ןופ קוסּפ םעד לָאמ ייווצ ןגָאז וצ גהונ
 -רעביא יד לָאמנייא ךָאנרעד ןוא שמוח
 םוגרת ןיא קוסּפ ןבלעז םעד ןופ גנוצעז

 רעטנָאמרעד רעד ןופ ןיז ןיא סולקנוא
 םע ויתוישרּפ םדא םילשי םלועל , ארמג
 -רב) "םוגרת דחאו ארקמ םינש רוביצה
 ןבירשעג ןענעז םוגרת ןגעוו -- .('ח תוכ
 ןופ עטסקיטכיוו יד .ןעגנולדנאהּפָא ליפ

 "ךגל הניתנ, סרעלדא ןתנ 'ר ןענעז ייז
 "פיר ,(גנוטיילנייא ןוא ןעגנוקרעמַאב)
 יכרד רמאמ, ןוא "םרא הדש. ןַאמ
 ַא ."רג בהוא, ,לדש ,"םימוגרתה
 -עז םימוגרת ןופ ךובטרעוו ךעלטנירג
 ךורע ,שטייד ןיא סיוועל ןַארַאפ ןענ

 ןוא שיאערבעה ןיא טוהאק ןופ םלשה
 ,שילגנע ןיא סווארטסאי

 טרָאװכוז עז) םוגרת ַא ינׁש םוגרת
 ןטכָאלפעגכרוד ,שרדמ ןוא (?םוגרת.;,
 וצ ,שיאעמַארַא ןיא ,תוישעמ-ירוּפיס טימ
 ףןֶא ןזייו עטנרעלעג יד :;רתסא תליגמ
 ןענַאטשטנַא טינ זיא םוגרת רעד זַא
 ןענעז םיא ןופ ןלייט זַא ןוא לָאמַא טימ
 ןט8 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ךעלניישראוו
 יזַא ןלייט עסיוועג ןוא ,טרעדנוהרָאי
 -טנַא :טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא יו טעּפש
 ןייז ,ךלמה המלש ןגעו תודגא טלַאה
 רעד ,יאדמשא ןטימ ףמַאק ןייז ,לוטש
 ,ןמה ,תורושחא ןגעוו תודגא ,אבש הכלמ
 תודגא יד ןופ לייט ַא ,רתסא ןוא יכדרמ
 "רת םוצ .ןלַאװק עשיבַארַא ןופ ןעמַאטש
 -רעביא ערעטעּפש ןַארַאפ ןענעז ינש םוג
 ןגשתּפ) שיאערבעה ןיא ןעגנוצעז

 00 2 חרת--ינש םוגרת

 -יא ךיוא םיא טָאה ןעמ :שידיי ,("בתכה
 ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא טצעזרעב

 טרָאװ םעד טימ ;(ןביוהפיוא המורת
 ,הבדנ עדעי ך"נת ןיא ןפורעגנָא טרעוו
 ןקעװצ עזעיגילער רַאפ טיג ןעמ סָאװ
 יד ןוא ,(ה'כ תומש ,"המורת יל וחקיו;)
 ןעמ ןעוו לייוו ,זיא ןופרעד גנורעלקרעד
 ןעמ ,"ףיוא יז ןעמ טביוה,, ךאז יד טמענ
  ןכַאז ערעדנַא יד ןופ ?סױרַא יז טביוה,
 -ץעּפש ,(ב"י םירבד ,י"'םכדי תמורתו;)

 םעד המורת ןפורעגנָא ןעמ טָאה רעט
 ןיא ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ האובת לייט
 -נעליתונכש לייט ןיא ןוא) לארשי-ץרא
 -ּפָארַא טָאה ןעמ רעדייא .םינהכ יד (רעד
 "ובת יד ןעמ טָאה המורת יד ןעמונעג
 ַאזַא טָאה ןעמ ןָא ,ןסע טרָאטעג טינ הא
 טָאה המורת יד ."לבט,, ןפורעג האובת
 -ימַאפ ןייז ןוא ןהכ ַא רָאנ ןסע טגעמעג
 עטארייהרַאפ-טינ ,ןיז ,יורפ יו ,עיל
 ױל ַא .טכענק ענייז ךיוא ןוא ,רעטכעט
 טרָאטעג טינ המורת טָאה לארשי ַא רעדָא

 ןעמ טָאה לפיוו עגארפ רעד ןגעוו .,ןסע
 -רַאפ ןעוועג ןענעז ,המורת ןבעג טפראדעג
 ַא גנוניימ ןייא טיול ;ןעגנוניימ ענעדיש
 -עג טָאה ןעמ ביוא רעבָא ,לטסקיצרעפ
 "עג אצוי ךיוא ןעמ טָאה רעקיצניוו ןבעג
 ױל רעד ךיוא .(תומורת הנשמ) ןעוו
 ?'רשעמ ,, עז) רשעמ ןופ ןפרָאדעג טָאה
 לטנעצ ַא ןבעג ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ
 ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,ןהכ םוצ ןופרעד
 "ורת ןגעו םיניד יד .'"רשעמ תמורת;;
 ,"תומורת,, הנשמ ןיא ןַארַאפ ןענעז המ

 "ודג המורת, ךיוא טסייה תומורת
 טלַאהטנַא ;םיערז רדס ןיא תוינשמ ,("הל
 -פסות ,ימלשורי רָאנ ארמג ;םיקרּפ 1
 ןגעוו םיניד יד טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 9 את
 ,המורת

 -עג .,וניבא םהרבא ןופ רעטָאפ החרת
 -נַאגעג ,םידשכ רוא ןיא טשרעוצ טניואוו .



 הבושת--רשע ירת 961

 ענייז טימ ןעמַאזוצ ןענכ ץרא ןייק ןעג
 ןיא טצעזַאב ךיז געוו ןפיוא ,רעדניק
 תישארב) ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא ןרח
 טגָאזעעג טרעו ד"כ עשוהי ןיא .(איי
 זַא ,"םירחא םיהלא ודבעיו, חרת ןגעוו
 אנת ןיא .רענידנצעג ַא ןעוועג זיא רע
 .רשד טרעוו ('ה קרּפ ,אבר) והילא יבד
 טָאה חרת זַא ,הדגא רוּפיס רעד טלייצ

 םהרבא ןוא רעדליב-ןצעג טימ טלדנאהעג

 ז"ט ארתב אבב ןיא .ןכָאובעצ ייז טָאה
 ףוס םוצ טָאה חרת זַא ,טגָאזעג טרעוו

 טרעוו ג"ל רבדמב ןיא ,ןָאטעג הבושת
 ןכלעוו ןיא ,טרָא ןייא "חרת,, ןפורעגנָא
 צמ ןופ קידנעייג ,טורעג ןבָאה ןדיי יד

 ,רבדמ ןיא םיר

 ,(שיאעמַארַא ןיא ,ףלעווצ) רׁשֹע ירת
 -פס ערענעלק 12 ןופ גנולמַאז ןופ ןעמָאנ
 ,סומע ,לאוי ,עשוה :םיאיבנ ןופ םיר
 ,הינפצ ,קוקבח ,םוחנ ,הכימ ,הנוי ,הידבוע

 רדס םעד טיול .יכאלמ ןוא הירכז ,יגח

 ירת זיא ד"י ארתב אבב ןיא ך"נת ןופ
 םינש, סע טסייה ארמג רעד ןיא) רשע
 ,םיאיבנה ירפס יד ןופ ףוס םוצ ("רשע

 "רעד טרעוו גנולמַאז-םיאיבנ עקיזָאד יד
 (ט"מ) אריס ןב רפס ןיא ןיוש טנָאמ
 -ַאב יד ןיא עז םירפס יד ןופ ןדעי ןגעוו
 יױזַא ןוא "עשוה,,) רעטרעווכוז עדנפערט
 .(רעטייוו

 ,"תווצמ ,הוצמ,, עז תווצמ ג"ירת

 ןיא רעטענּפָא לייט רַאפ ןעמָאנ םיפרת
 "רעד טרעוװו א"ל תישארב ןיא :;ך"נת
 ןפָאלטנַא זיא וניבא בקעי ןעוו זַא ,טלייצ

 תא לחר בנגתו, ןבל רעווש ןייז ןופ

 סבקעי ,לחר טָאה ,"היבאל רשא םיפרתה
 ןבָאה סָאװ ,םיפרת יד טעבנגעגוצ ,בייוו
 -ןַא ןיא ךיוא .רעטָאפ ריא וצ טרעהעג
 טפָא רימ ןעניפעג ך"נת ןופ רעטרע ערעד
 ןעמ עכלעוו ייב ,סיפרת יד טנָאמרעד

 לאש.) תוצע ךיוא ךיז ןגערפ טגעלפ
 ךלמה והישאי ;(א"כ לאקזחי ,"םיפרתב
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 'ב םיכלמ) ןטכינרַאפ טזָאלעג ייז טָאה
 תשרּפ ףוא "רשיה רפס, ןיא ,(ג"כ
 םישרדמ עקידרעירפ ןיא ךיוא ןוא אציו
 ןענעז םיפרת יד זַא ,טלייצרעד טרעוו

 ןופ ּפָאק ןטקַאהעגּפָא ןַא ןופ ןענַאטשַאב
 רעד רעטנוא ןוא (רוכב) ןוז ןטסטלע ןַא

 -רַאפ טגײלעגרעטנורַא ןעוועג ןענעז גנוצ
 סָאװ ןגעוו ןוא ,תומש-םיפשכ ענעדיש

 רע טָאה טגערפעג ּפָאק םעד טָאה ןעמ
 טרָאװ ןופ גנוטיידַאב יד .טרעפטנעעג
 ,רָאלק טינ זיא !!םיפרת.,

 -רעד טרעװ ,םי םייב דנאל שישרת
 סָאװ ןפיש יד ןוא ,ךיינת ןיא טפָא טנָאמ
 -עג ,סיוא טזייוו ,ןענעז ןיהַא ןייג ןגעלפ
 -סיוא רעד זיא ןופרעד ןוא עסיורג ןעוז
 גנונעכייצַאב סלַא "שישרת תוינא ,, קורד

 -רת ןופ .,('ב היעשי) ןפיש עסיורג רַאפ
 ,ןזייא ,רעבליז ןעגנערב ןעמ טגעלפ שיש
 "נא ןוא ג"כ לאקזחי) ןלַאטעמ ערעדנַא
 טרעװ ,'י ,'א םיכלמ ןיא .(רעטרע ערעד
 טַאהעג טָאה ךלמה המלש זַא ,טלייצרעד
 סָאו ,"ףיש -שישרת , ,"שישרת ינא;

 רָאי 8 ןיא לָאמניא ןעגנערב םיא טגעלפ
 ןוא סעּפלאמ ,ןטנַאפלעה ,רעבליז ,דלָאג

 טלָאװעג טָאה שישרת ןייק .ןעײגוּפַאּפ
 הנוי) איבנה הנוי ףיש ַא טימ ןפיולטנַא

 -רעביא ך"נת עשיכירג עטלַא יד .(א
 רעביא טצעז ?אטניגַאוטּפעס,/ גנוצעז
 טימ שישרת ך"נת ןיא רעטרע לייט ןיא
 עשיצינעפ עטמירַאב יד .,"אנאטראק,;
 .עקירפמַא-ןופצ ןיא טָאטש

 ."איבנה והילא , עז יבשת

 ןבָאה הטרח סָאד .(רעקידוצ הבושת
 רעמ ךיז ייב ןסילשַאב סָאד ,דניז ףיוא
 ןטוג םוצ ןרעקקירוצ סָאד ,ןקידניז וצ טינ
 ףיוא טציטשעג זיא קורדסיוא רעד ;געוו
 ערעדנַא ןוא שמוח ןיא םיקוסּפ ייר ַא
 ?ךיקלא 'ה דע תבשו, :םירפס-ך"נת

 ןייד ,טָאג וצ ןרעקירוצ טסעוו יד ןוא,

 שיאו וכרד עשר בוזעי,, ,('ל םירבד) *טָאג
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 ,"והמחריו 'ה לא בושיו ויתובשחמ ןוא
 ןוא געוו ןייז עשר רעד ןזָאלרַאפ לָאז,
 ענייז שטנעמ רעדנטכארטסטכעלש רעד
 טָאג וצ ןרעקקירוצ רע לָאז ןוא ןעקנַאדעג
 "םיא ףיוא ןבָאה תונמחר טעװ רע ןוא
 סָאד .רעטרע ערעדנַא ןוא ,(ה"נ היעשי)
 ןופ ןיז ןקיזָאד ןיא "הבושת,, טרָאװ
 ןיא ןַארַאפ זיא דניז ףיוא ןבָאה הטרח
 ערעטעּפש ןוא ארמג ןוא הנשמ רעד
 יד ןופ רענייא זיא ןוא ליפ רעייז םירפס
 -ילער רעשידיי רעד ןיא תודוסי-טּפיוה
 ,גנוסַאפױא יד זיא סע .טלעװ רעזעיג
 טינ לָאז רע קידניז יוז ,שטנעמ רעד זַא
 הטרח רעקיטכירפיוא ךרוד חכב זיא ,ןייז
 געװ ןטוג םוצ ןרעקקירוצ סולשַאב ןוא
 סָאװ ,םישעמ עטכעלש עלַא ןקעמוצּפָא
 -ָאד יד .ןייר ןרעו ןוא ,ןָאטעג טָאה רע
 זיא עכלעוו ,הבושת ןופ עיידיא עקיז
 ירפס יד ןוא שמוח ןיא טקירדעגסיוא
 -ָאליפ ןיא רעטעּפש ךיוא ןוא םיאיבנה
 ןופ קרעװ יד ןיא גנוסַאפיוא רעשיּפָאז
 -רַא יד עז ,"ןָאליפ,, טרָאװכוז עז) ןָאליפ
 ,'ינורדנסכלא ןוליפ,, ןייטש ןופ טעב
 -רעד ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא טרעוו
 -ילער ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד וצ טריפ
 ןיא הנשמ יד .גנובעלרעביא רעזעיג
 -וט םישעמו הבושת,, זַא ,טגָאז 'ד תובא
 "ורי רעד ."תונערופה ינפב סירתכ םיב
 ףיוא טָאה טָאג זַא ,טגָאז 'ב תוכמ ימלש
 ַא טימ ןעשעג לָאז סָאװ ,עגארפ רעד
 רעד לָאז ,טרעפטנעעג ,שטנעמ ןקידניז
 תוכרב ארמג יד .הבושת ןָאט רעקידניז
 ןידמוע הבושת ילעבש םוקמב. טגָאז דיל
 ואוו טרָאד) "םידמוע םירומג םיקידצ ןיא
 -ומג םיקידצ ןענָאק ןעייטש הבושת ילעב

 רעד זַא ,טסייה סָאד ,(ןייטש טינ םיר
 ,קידצ ַא ןופ רעכעה טייטש ,הבושת לעב
 הבושת,, טסייה סָאװ עגארפ רעד ןגעוו
 ןקורדסיוא סָאד גונעג זיא יצ .,"ןָאט
 ןָאטנָא ןיילַא ךיז ףרַאד ןעמ רעדָא ,הטרח
 -רַאפ ןַארַאפ ןענעז ,ןעגנוקינייּפ עסיוועג

 .ךילשת--הבושת = ,}

 יד טנכײצַאב ןרעוו תובושתי
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 -פס עזעיגילער יד ןיא ןעגנוניימ ענעדיש
 -לה הרות הנשמ ןיא ם"במר רעד .םיר
 גונעג זיא סע זַא ,טגָאז 'ב הבושת תוכ
 -ַאב ןוא דניז יד ףיוא ןבָאה הטרח סָאד
 ןבלעז םעד .ןקידניז וצ טינ רעמ ןסילש
 ייחב ונבר רעד ךרוד ךיוא טריפ קנַאדעג
 רעש) "תובבלה תובוח , ןיא הדוקּפ ןבא
 זַא ןענימ םילבוקמ לייט .,(הבושתה
 ,םיפוגיס ןייז ךיוא ןפרַאד הבושת רעד וצ
 ןטסאפ יװ .ןעגנוקינייּפ עכעלרעּפרעק
 יינש ןיא רעטניוו רעּפרעק םעד ןרעלָאק
 ,דרע רעד ףיוא ןפָאלש ,(גלש לוגלג)
 ךיוא ןַארַאפ .,(תולג ןטכירּפָא) ןרעדנאוו
 סָאד ,"לקשמה תבושת,, ןופ ףירגַאב רעד
 ךיז לָאז הבושת לעב םעד זַא ,טסייה
 ןייגַאב וצ רעדיוו טייהנגעלעג יד ןפערט
 רע ןוא טרָא ןבלעז ןיא דניז עבלעז יד
 לָאז רע ןוא ןליוו ןייז ףיוא ןייז רבוג לָאז
 ארמג רעד ףיוא טציטשעג) ןקידניז טינ
 ןגעוו םירמַאמ ןוא םירפס ,(ו"פ אמוי
 -רעד יד :ךס ַא ןַארַאפ ןענעז הבושת
 תובוח, ןוא ם"במר ןופ םירפס עטנָאמ
 ירעש, סידנוריג הנוי ונבר ,"תובבלה
 -לה יד ,"הבושתה תרגא,, ןוא "הבושת
 סאזימרג רזעילא יבר ןיא הבושת תוכ
 -רוה היעשי יבר ןופ ה"לש ןיא ,"חקר.,
 והילא יבר ןופ "המכח תישאר,, ןיא ,ץיוו

 יבר ןופ "רסומ טבש,, ןיא ,שַאדיװ יד
 ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .ןהכה והילא

 -לעוו ,הבושת-ילעב ןגעוו םירוּפיס-סקלָאפ
 רעד ןבָאה ןוא טקינײּפעג ךיז ןבָאה עכ
 ןגעו .תוגרדמ עכיוה טכיירגרעד רַאפ
 טרָאװכוז עז '"הבושתה ימי תרשע?
 ,"הבושתה ימי תרשע;

 ןעמָאנ ןטימ תובושת ,הבושת
 תולאש

 -אש,, טרָאװכוז עז --- .םירפס-תובושתו
 ."תובושתו תול

 וצ גהנמ רעד :;(ןפרַאװנײרַא ךילשת
 -רַאפ הנשה שאר גָאט ןטשרע םעד ןייג
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 -יול רעדָא ,םי ,ךייט) רעסַאװ ַא וצ טכַאנ

 -לעוו ןיא ,תוליפת ןגָאז ןוא (לאווק ןדנפ

 ןופ קוסּפ רעד ןַארַאפ ךיוא זיא סע עכ

 "אטח לכ םי תולוצמב ךילשתו. יז הכימ

 יד ןיא ןפרַאװנײרַא טסלָאז ןוא) י"םת

 םייב .(דניז ערעייז עלַא םי ןופ שינעפיט

 גהונ ךיז ןעמ זיא קוסּפ ןקיזָאד םעד ןגָאז

 רעדָא ,ןטק תילט ןופ ןקע יד ןעלקָאש וצ

 רעד ןוא ,סענעשעק יד ןעלקָאשסיױא

 טפרַאװ טימרעד זַא ,זיא ןביולג-סקלָאפ

 רעד .תוריבע יד רעסַאװ ןיא ןײרַא ןעמ

 "מג רעד ןיא טנָאמרעד טינ טרעוו גהנמ

 "םיקסוּפ עטשרע יד ןיא טינ ךיוא ןוא אר

 "רעד טרעוװ רע .ךורע ןחלוש ןוא םירפס

 "יא השמ יבר ןיא ,(לייירהמ) ןילומ טנָאמ

 לייט .הלועה תרות, (א"מר) סילרעס

 ןיא זמר ַא וצרעד ןעניפעג וצ ןעניימ

 -אמ ןיא .14 ךוב "תוינומדק,, סויוואלפ

 וצ ןייג וצ גהנמ ַא ןעוװעג זיא אקאר

 רעקיזָאד רעד :חסּפ לש יעיבש ךילשת

 ןיא םיסונא יד ייב ןַארַאפ ךיוא זיא גהנמ

 דנַאב "תומושר,/ ןיא ץשולס) לאגוטרָאּפ

 שאר גָאט רעטשרע רעד ןעו .(6 ןוא

 רעד זיא תבש םוא סיוא טלַאפ הנשה

 גָאט ןט2 םעד ךילשת וצ ןהעג וצ גהנמ

 ,הנשה שאר

 רעד +(בא ןיא געט ןיינ באב העשת

 ןוא (רופיכ םוי ץוחַא) תינעת רעטסערג

 ןיא גָאט ןט9 ןיא ,ןדיי ייב גָאט-רעיורט

 תיב ןופ ןברוח ןופ קנעדנָא םוצ ,בָא שדוח

 "רעד ןיוש טרעװ תינעת רעד ;שדקמה

 ,'ישימחה םוצ) 'ה הירכז ןיא טנָאמ

 טסייה סָאד ,שדוח ןט5 ןיא תינעת רעד

 -רע םעד סלַא ןסינ טנכער ןעמ ןעוו ,בא

 ןיא הנשמ יד .רָאי ןופ שדוח ןטש

 "עז באב העשת ןיא זַא ,טגָאז 'ד תינעת

 -גוריסַאּפ עקירעיורט עכעלטע ןעשעג ןענ

 םיײצ רעד ןיא זיא סע :ןדיי רַאפ ןעג

 ןרָאװעג רזגנ רבדמ ןיא ונבר השמ ןופ

 ןייגוצנײרַא טינ רבדמה רוד םעד ףיוא

 באב העשת
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 ןרָאװעג בורח ןענעז סע ;לארשי-ץרא ןיא

 "יוװצ סָאד ןוא שדקמה תיב עטשרע סָאד

 ןרָאװעג בורח זיא סע ;שדקמה תיב עט

 רב ןופ טייצ רעד ןיא רתיב גנוטסעפ יד

 ַארַאפ זיא סע ןוא ;דנַאטשפיױא אבכוכ

 ךעלניישראוו) טָאטש יד ןרָאװעג טרעק

 ןיא ךיוא .(םילשורי טימרעד ןעמ טניימ

 עטכישעג רעשידיי רעטקידרעטעּפש רעד

 באב העשת ןיא זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ זיא

 שוריג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא (ב"נר רָאי)

 ןענעז באב העשת ןיא .עינַאּפש ןופ

 ןופ םיגהנמ ןוא םיניד ליפ טריפעגנייא

 העשת רַאפ ןכָאװ יירד ןיוש .,רעיורט

 ןענעז געט 9 יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא באב

 עז) םיגהנמ-רעיורט עסיוועג טריפעגנייא

 ןיינ; ןוא 'ףכָאװ יירד, רעטרעווכוז

 ,טכַאנרַאפ בא ןיא גָאט ןט8 םעד ,(''געט

 תקספמה הדועס ַא טימ ןעמ טסַאפרַאפ

 סיוא ןעמ טוט טנװָא טרעוו סע ןעוו ןוא

 סע ןוא ןקָאז ןיא טייג ןעמ ןוא ךיש יד

 "יוד רעכלעוו ,תינעת רעד ןָא ךיז טביוה

 סנגרָאמוצ זיב תעל-תעמ ןצנַאג ַא טרע

 ןיא ךיז טלמַאזרַאפ ןעמ .טנװָא ןיא

 ""הכיא, טנעייל ןעמ ןוא לוש ןיא טנווָא

 טגָאז ןעמ ןוא ('הכיא , טרָאװכוז עז)

 .?תוניק, טרָאװכוז עז) תוניק לייט ַא

 ,קנעב יד ףיוא לַאמרָאנ טינ טציז ןעמ

 ױזַא ,דרע רעד וצ טנעָאנ ,קירעדינ רָאנ

 ןמיס סלַא ,בוטש ןיא ױזַא ןוא ,לוש ןיא

 לוש ןיא שדוק ןורא ןופ .תולבא ןופ

 ןיא ןוא תכורּפ רעד ןעמונעגּפָארַא טרעוו

 -טכיל עכעלטע רָאנ טכַארבעג ןרעוו לוש

 טלמַאזרַאפ ירפרעדניא סנגרָאמוצ ,ךעל

 טגייל ןעמ ,ןלוש יד ןיא רעדיוװ ךיז ןעמ

 גָאטײב 12 ךָאנ טשרע) ןיליפת ןייק טינ

 ןענעװַאד ןכָאנ ןוא ,(ןיליפת ןעמ טגייל

 םוצ זיב תוניק ערעטייוו יד ןעמ טגָאז

 גהנמ רעד זיא סע .תוניק יד ןופ ףוס

 תיב יד ףיוא ןייג וצ גָאטײב באב העשת

 "עג טרעוו רעכלעוו ,גהנמ רעד) סנימלע

 בקעי יבר ןופ ?םיגהנמ,, יד ןיא טכארב
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 םעד ףיוא ךיז טציטש ,ל"ירהמ ,ןילומ
 ךולהב זא, ןופ הניק ןוא שרדמ
 ןעמ טסע טכַאניב טשרע .('והימרי
 םילשורי ןיא .תינעת ןכָאנ הדועס יד
 רעד וצ ןייג וצ באב העשת גהנמ רעד זיא
 ךיוא ןַארַאפ ןענעז סע .יברעמה לתוכ
 העשת ןיא םיגהנמ עלאקָאל ענעדישרַאפ
 רעדניק ןפרַאװ רעטרע לייט ןיא .באב
 -תמ יד ףיוא ךעלערעב-דלַאװ עקיכעטש
 ריּפס ןבא בקעי .ןלוש יד ןיא םיללּפ
 ןיא זַא ,טלייצרעד ("ריפס ןבא; ןיא)
 א ןיא הרות רפס יד ןָא ןעמ טוט ןמית
 ףיורא טגייל ןעמ ןוא עלעטנעמ ןצרַאװש
 קידנעגָארט ,ןזח רעד ןוא ׁשַא ריא ףיוא
 הרות ירפס, ,סיוא טפור ,חרות רפס יד
 עשידיי ליפ ןיא ."ךתראפת הללוח יכ
 -רַאפ ןעיורפ יד זַא ,גהנמ רעד זיא תולהק
 ךענייא ןופ רעזייה יד ןיא ךיז ןעלמַאז
 ףיוא ךיז ןצעז עלַא .תדמולמ ַא ,ייז ןופ
 "רעד תדמולמ יד ןוא ךעלקנעב עקירעדינ
 תליגמ ,שמוח-שטייט ןופ ייז רַאפ טלייצ
 ןברוח ןופ םירוּפיס עקירעיורט יד הכיא
 סא טלאפ באב העשת ביוא .םילשורי
 -נוז ףיוא ּפָא םיא ןעמ טגייל תבש םוא
 העשת ."החדנ, ַא טסייה סָאד ןוא ,קיט
 רַאפ קורדסיוא רעד ןרָאװעג זיא באב
 סע זַא ,ןגָאז ליוו ןעמ ןעוו ןוא ,רעיורט

 968 תרזג ,"נתת--ירשת

 ןעמ טגָאז ,רעיורט רעסיורג ַא ןעוועג זיא
 עז -- "באב העשת ןעװעג זיא סע;
 -רח,, ,"אבכוכ רב, ,"הכיא רעטרעווכוז
 ,"תוניק,, ,'םילשורי ןב

 ןשידיי ןיא שדוח ןט1 ןופ ןעמָאנ ירשת
 ןטשרע סלַא ירשת טנכער ןעמ ןעוו חול
 ןעמ ביוא שדוח רעט7 רעד ןוא ,שדוח
 50 טָאה ;;שדוח ןט1 סלַא ןסינ טנכער
 -תיאה חרי, רע טסייה ך"נת ןיא ;געט
 ירשת שדוח רעד .(ח 'א םיכלמ) !'םינ
 יד ;רָאי ןיא טייצ עטסכעלרעייפ יד זיא
 רעד :הנשה שאר ןענעז געט 2 עטשרע
 עטשרע יד :הילדג םוצ זיא גָאט רעטפ
 ,הבושתה ימי תרשע יד ןענעז געט 0
 ןופ ,רוּפיכ םוי זיא גָאט רעט10 רעד
 אנעשוה ,תוכוס זיא גָאט ןט23 זיב ןט9
 ;הרות תחמש ןוא תרצע ינימש ,הבר
 ןיא זיא 'י הנשה שאר ארמג רעד טיול
 טיול ;טלעװ יד ןרָאװעג ןפַאשַאב ירשת
 יד יו טקנוּפ) ירשת לָאז גנוניימ ןייא
 ןמַאטש (םישדח עשידיי עלַא ןופ ןעמענ
 ,לבב ןופ

 -ץיירק , טרָאװכוז עז תרזג ,ז"נתת
 טנכייצַאב ו"נתת טרָאװ סָאד ;רערָאפ
 -לֵא רעד זיא ,ו"נתת םיפלא 'ד רָאי סָאד

 ,1096 סע זיא גנונעכערטייצ רעניימעג !



 דנַאב ןטייווצ םוצ תופסוה

 לאושי תניזמ

 ןענעז ,1943 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ עשידיי יד ןעוו

 ןרָאװעג ןבירשעג ,ערעדנַא ןוא יילארשי ץרא, יװ ,לארשי ץרא ןגעוו רעטרעווכוז יד

 ,ט'ישת ןוא חישת ,רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא רעבָא .טייצ רענעי ןופ בצמ םעד טיול

 םעד ןיא ןפירגעגנייא ןבָאה עכלעװ ,ןשינעעשעג עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 זיא סע ;קלָאפ ןשידיי ןופ לרוג ןופ ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנַאג ןצנַאג

 "יורג ַא ןיא הכולמ עשידיי עקידנעטסבלעז יד ,יילארשי תנידמ , יד ןרָאװעג ןפַאשעג

 -ַאד טָאה עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ רעלעטשפיונוצ רעד ,לארשי ץרא ןופ לייט רעס

 "ץרא, רעטרעווכוז יד ןיא ,עגאלפיוא רעטייווצ רעקיטציא רעד ןיא טכַאמעג רעביר

 טָאה ײבַאד רעבָא ,בצמ ןקיטציא םעד טיול ןעגנורעדנע ,דנַאב ןטשרע ןיא יילארשי

 תנידמ, טרָאװכוז סָאד תופסוה דנַאב ןטייווצ ףוס םוצ ָאד ןבעג וצ ןסָאלשַאב רע

 טריפרעד ןבָאה סָאװ ןשינעעשעג יד ןופ םיטרּפ יד טינ טיג סע שטָאכ סָאװ ,יילארשי

 טנכייצרַאפ ןגעווטסעדנופ :עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טנעמָאמ ןסיורג ןקיזָאד םוצ

 .סעטַאד עטסקיטכיוו יד סע

 ןענעז עּפָארײא ןיא ןעוו ,1946 --- 1945 ןרָאי יד ןיא סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא

 ענעפורעג ױזַא יד ,הטילּפה ידירש יד דנַאלשטיײיד ןיא ןרעגַאל יד ןיא ןבילברַאפ

 "עגסױרַא ןענעז סָאװ ןשטנעמ ,יסנָאסריױּפ דעסײלּפסיד , שילגנע ןיא) !!סיּפ-יד,,

 ךױא ןוא ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ,(רעטרע-ןיואוו ערעייז ןופ ןרָאװעג ןעמונ

 ,דנַאלסור-טעווָאס ןופ ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעמָארטש קירוצ ןעמונעג ןבָאה

 טרָאד ןעניפעג ןוא לארשי ץרא ןייק ןרָאפ טלָאװעג טָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד

 טינ יז טָאה לארשי ץרא ןיא טכַאמ-ןטַאדנַאמ עשילגנע יד רעבָא :ךיז רַאפ םייה ַא

 יד ןענַאטשעג טציא ןענעז גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ ץיּפש ןיא םגה .טזָאלעגנײרַא

 ,טגָאזעגוצ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,(יטרַאּפ רָאבייל) ײטרַאּפ-רעטיײברַא רעד ןופ רעריפ

 רקיע רעד ןוא יז ןבָאה ,לארשי ץרא ףיוא טכער עשידיי יד ןציטש ןלעו ייז זַא

 רבוע (ןיוועב רעטסינימ-ןרעסיוא רעד ןוא ילטע רעטסינימ-רעימערּפ רעשילגנע רעד

 "גוא ערעייז ןקרַאטשרַאפ ןעמונעג ןבָאה לארשי ץרא ןיא .החטבה רעייז ףיוא ןעוועג

 עמערטסקע ייװצ יד טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ןגייק ןפמַאק עשידרערעט

 -לעוו ''לארשי תורח ימחול) '"יחל,, יד ןטסינָאיזיװער יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 םהרבא רעדנירג ןטשרע םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטסינרעטש;, ןפורעג ךיוא טָאה ןעמ עכ

 ,"לצא; רעד ןוא ,1943 ןיא רעדנעלגנע יד ךרוד ןעמוקעגמוא זיא רעכלעווזרעטש

 ,"ןוגריא ןעמָאנ םתס ןטימ ןפורעג ךיוא טָאה ןעמ ןכלעוו ,"ימואל יאבצ ןוגריא,

 יד ףיוא ןלַאפנָא טכַאמעג ןבָאה ייז .ןיגיעב םחנמ טלעטשעג ךיז טָאה ץיּפש ןיא ןוא
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 -סערַא ןבָאה רעדנעלגנע יד רעדיוו .ייז ןופ ךסַא טיוטעג ,לארשי ץרא ןיא רעדנעלגנע
 -עגסיוא ייז ןופ לייט ףיוא ןוא !ןטסינוגריא,, ןוא !!ןטסינרעטש,, יד ןופ ךס ַא טריט
 עשירעטילימ עשידרערעטנוא יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןלייטרוא-טיוט טריפ
 -גייא םעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו (ץושטסבלעז) !!הנגה, יד ,עיצַאזינַאגרָא
 רעד רקיע רעד ןוא ,"תורדתסה, עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעקיסעמ רעד ןופ פולפ
 ךרוד ףמַאק רקיע םעד ןעריפ ןעמונעג (ןעגנוליײטּפָא-גָאלש ,'ץחמ תוגולּפ,) "'חמלּפ ,
 -נָאמ רעשילנגע רעד ןָא ,?לַאגעלמוא;, לארשי ץרא ןייק עּפָאריײא ןופ ןדיי ןעגנערב
  ןפמַאק וצ טריפעג טָאה סָאד ךיוא ןוא ,טכַאמ"ןטַאד

 הרובג רעשידיי ןופ לטיּפַאק עסיורג סָאד ךיז טבייה ןפמַאק עקיזָאד יד טימ
 ןופ דנַאל סָאד ןרעבָארעד ןופ ,ץראה שוביכ ןופ ּפַאטע ןטצעל ןופ שפנ תוריסמ ןוא
 זיא ףמַאק רעד .קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ םייה ַא ,הנידמ עשידיי ַא ןפַאש ןוא תובא יד
 יד ןופ ןדיי ,םילוע יילַאגעלמוא ןעגנערב :ןטנָארפ שכעלטע ףיוא ןרָאװעג טריפעג
 סָאװ טכַאמ רעשילגנע רעד ןגייק ןפמעק ןוא לארשי ץרא ןופ סעגערב יד וצ ןרעגַאל
 -ָאלּפיד ;טכַאמ רעשילגנע רעד ןגעק ףמַאק רעשיטקַאפ ;טזָאלעגנײֹרַא טינ ייז טָאה
 ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייאראפ יד ףיוא ןקריװ ףמַאק רעשיטַאמ
 וצ גנורעדָאפ עשידיי יד ןציטש ןלָאז יז זַא (ערעדנַא ןוא דנַאלסור-טעווָאס) רעדנעל
 טָאה ןפמַאק עטגנערטשעגנָא ייר ַא ךָאנ ,לארשי ץרא ןיא הכולמ עשידיי ַא ןעמוקַאב
 "ונעגנָא 1947 רעבמעווָאנ ןט29 םעד סעסקוס קיעל ןיא '"רעקלעפ עטקיניײארַאּפ , יד
 ןפאשעג ןרעוו סע זא ןוא ,טלייטעצ טרעוו לארשי ץרא זַא ,סולשַאב ןירשָאטסיה םעד ןעמ
 ןשידנעלטימ ןופ גערב לייט ןטסערג םעד םורַא טמענ עכלעוו ,עשידיי ַא ;תוכולמ ייווצ
 טמענ עכלעוו הכולמ עשיבָארַא ןַא ןוא ;בגנ םעד ןוא לילג חרזמ ,לאערזי קמע םעד ,םי
 זַא ,טגָאזעג סולשַאב ןיא טרעװ קיטייצכיילג ,לארשי ץרא לייט ןקירביא םעד םורָא
 ,טריזילַאנָאיצַאנרעטניא טרעוו טנגעגמוא רעד טימ םילשורי

 רע שטָאכ ,סולשַאב םעד ןפרָאװעג רעטנוא ךיז ןליוומוא טימ ןבָאה ןדיי יד
 ,םילשורי ,לילג-ברעמ ןעמענוצ סָאד ,ונייהד ,ןטייקיטכערעגמוא ךס ַא ןטלַאהטנַא טָאה
 -עג טינ סולשַאב םעד ךיז ןבָאה ,דנַאלגנע ךרוד טציטשעג ,רעבַארַא יד ,רעבָא .ופי
 טקישעגניײרַא ךיילג ןבָאה תוכולמ עשיבַארַא עשינכש לייט ןוא ,ןפרַאװרעטנוא טלָאװ
 .םילשורי ,סעינָאלָאק עשידיי יד ןלַאפַאב ןוא ,סעדנַאב עטנּפָאװַאב (לעיציּפָא-טינ)

 יַאמ ןט15 םעד טָאה דנַאלגנע ןעװ ןעועג זיא טנעמָאמ רעטסקיטכיװ רעד
 רייא 'ח ,תבש ברע ,יַאמ ןט14 םעד ןבָאה ןדיי יד ןוא ,לארשי ץרא טזָאלרַאפ 8
 עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע זַא טרימַאלקָארּפ לֶעיציּפָא ביבא לת ןיא ,חשת
 -טייצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא (לארשי תנידמ) י"לארשי, ןעמָאנ ןטימ הנידמ
 ןוירוג ןב דוד ןוא טנעדיזערּפ סלַא ןַאמצייו םייח רָאסעּפָארּפ טימ גנוריגערעקילייוו
 םיובנירג קחצי רָאװעג ןענעז ןרָאטסינימ ערעדנַא יד ,רעטסינימ רעימערּפ סלַא
 -ימ ץנַאניפ ןַאלּפַאק רזעילא ,רעטסינימ ןרעסיוא קָאטרעש השמ ,רעטסינימ ןרעניא
 ךיאמ קחצי ברה,םינינע עזעיגילער רַאפ רעטסינימ ןַאמשיפ בייל הדוהי ברה ,רעטסינ
 ןייטשנרעב ץירפ ,יובפיוא ןוא טײברַא ראפ בוטנב יכדרמ ,ףליה רעלַאיצָאס רַאפ ןיוועל
 -נעזָאר סקילעפ ,טפַאשטריװדנַאל רַאפ גנילזיצ ןרהא ,עירטסודניא ןוא לדנַאה רַאפ
 עיצַארגימיא רַאפ ָאריּפַאש השמ ,עיצַאקינומָאק רַאפ זמר דוד ,ץיטסוי רַאפ .םילב
 ךָאנ ןבָאה ןדיי יד .יײצילָאּפ ןוא ןטייחרעדנימ רַאפ טירטיש רוכב ,טייהדנוזעג ןוא
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 -רעטילימ עשידיי יד ןבעגעג טָאה סָאד ןוא ,ופי ןוא הפיח ןעמונרַאפ טַאהעג רעירפ

 .ןטקנוּפ-ץיטש עקרַאטש ןטפערק

 סָאד ןעמוקעגרָאפ זיא לארשי תנידמ יד ןרָאװעג טרעלקרעד זיא סע יו דלַאב
 טָאה ןטַאַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןַאמורט יררַאה טנעדיזערּפ .שינעעשעג עסיורג
 -טע ןיא דלַאב ןוא ,"ָאטקַאפ עד, לארשי תנידמ יד טנעקרענָא רע זַא טרעלקרעד

 טנעקרענַא תוכולמ ערעדנַא עכעלטע ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ךיוא טָאה םורַא געט עכעל
 ,טפַאשרענגעג עקידתונשקע ַא ןזיװעגסױרַא טָאה דנַאלגנע רעבָא .לארשי תנידמ יד
 ןבָאה קַאריא ןוא ןונבל ,עיריס ,ןדריה רבע ןטּפיגע ,תוכולמ עשיבַארַא עכעלטע ןוא

 עלעמרָאפ ַא ןבױהעגנָא ןוא לארשי ץרא ןייק תולייח עטנפָאװַאב ערעייז טקישעגניײרַא

 ןופ ןעגנורעדָאפפיױא עלעיציפָא יד ףיוא קידנקוק טינ ,לארשי תנידמ ןגעק המחלמ
 לָאצ עניילק רעייז ַא ,ןדיי יד .ןָאט טינ סָאד ןלָאז ייז זא !'רעקלעפ עטקינייארַאפ,, יד
 ןענעז עכלעוו ,םינכש עשיבַארַא ןָאילימ קילדנעצ עכעלטע יד טימ ךיילגרַאּפ ןיא
 ףמַאק-סגנוגידייטרַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ,טנּפָאװַאב שיטַאמעטסיס ןרָאװעג ךָאד
 "עג קירוצ רָאנ טינ ןבָאה ןוא ,הרובג עטסכילנייוועגמוא יד ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןוא
 ,רעלאפנָא עשיבארַא יד טגיזַאב ןטכַאלש ליפ ןיא ןבָאה רָאנ ,סעקַאטַא עלַא יד ןגָאלש

 תולייח יד טפמעקעג ןבָאה סע ואוו ,םילשורי םורַא ןטכַאלש יד ןעוועג ןענעז רעווש
 עשילגנע טימ טנפָאװַאב ןוא ןריציפָא עשילגנע ךרוד טריפעגנָא ,ןָאיגעל ןשיבארא ןופ

 ןדיי יד ןוא טרעגַאלַאב םישדח עכעלטע ןעוועג זיא םילשורי .ןענַאלּפָארע ןוא ןקנַאט

 ,ףמַאק ןיא רעיודסיוא ןוא טייקשידלעה עכעלרעדנואוז ןזיװעגסיױרַא ןבָאה םילשורי ןיא
 םילשורי-:טלַא שטָאכ ,םילשורי יינ טײרפַאב ןוא טגיזעג ןדיי ןבָאה ָאד ךיוא רעבָא

 גינעק ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןָאיגעל ןשיבַארַא םעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא
 ,ונייהד ,סנ רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןפמַאק עלַא יד תעב .ןדריה ובע ןופ הַאלודבַא
 ץרא לייט ןשידיי םעד ןופ רעניואוונייא עשיבַארַא יד ןופ לייט רעטסערג-טייוו רעד
 זַא ױזַא ,רעדנעל עקידתונכש יד וצ ןֿפָאלטנַא ןענעז ,טנויוט 500 ךרעל ,לארשי
 עג ןענעז רעפרעד ךס ַא ןוא הירבט ,תפצ ,הלמר ,דול ,ופי ,הפיח יו טעטש עכלעזַא
 ןביהעגנָא ןבָאה סע ןעוו ,ןופרעד טַאטלוזער ןיא .רעבַארַא ןופ טקידיילעגסיוא ןרָאװ
 ןייק ןרעגַאל יד ןופ םילוע עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ יד ןעמוקנָא
 ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,טעטש עקיזָאד יד ןיא טצעזַאב ךיז ייז ןבָאה ,לארשי תנידמ
 ,שידיי ןצנַאגניא טעמכ

 ערענעלק טימ (1948) ח"שת רעמוז ןצנַאג ַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןפמַאק יד
 ףקידנדײישטנע ַא ןטילעג טָאה עעמרַא עשיטפיגע יד ןעוו ,ךילדנע זיב ,תוקספה
 יד ןוא ,ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןפמַאק יד ןענעז ,בגנ ןיא ןטכַאלש יד ןיא הלּפמ
 "עג רעירפ ךָאנ טָאה עכלעוו) רעקלעפ עטקינייארַאפ יד ןופ עיסימָאק-סגנולטימרַאפ

 -עט עשידיי ןעמעוו ,טָאדַאנרעב ףָארג ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןעלטימרַאפ טריבורּפ
 -ךָאפ ייז טָאה קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןוא םילשורי ןיא ןסָאשרעד ןבָאה ןטסירָאר
 ןשיווצ ןעגנולדנַאהרַאפ ןוא סייררעביאיספמַאק ַא וצ טריפרעד טָאה (רַאפרעד טמַאד
 דנַאלגנע ךיוא ןבָאה ט"שת רעטניוו ןטימ ןיא .רעבַארַא יד ןוא לארשי תנידמ רעד
 סע ןוא ,לארשי תנידמ יד טנעקרענַא טלעוו רעד ןיא תוכולמ ערעדנַא עלַא טעמכ ןוא

 לארשי תנידמ ןופ ןצינערג יד ךילדנע ןלעטשטסעפ ןגעוו ןעגנולדנַאהרַאפ רָאפ ןעמוק
 "רַאּפ ןשידיי ןטשרע םוצ ןלָאװ ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז סע .םולש ןריפנייא ןוא
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 ט"שת טבשב רשע השמח םילשורי ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא רעכלעוו ,טנעמַאל
 ןייז גנוריגער עשידיי עיינ יד טעוװ סיוא טזייוו סע יװ ןוא ,ןַאמצייװ טנעדיזערּפ ךרוד
 ןופ עיצילַאָאק ַא טסייה סָאד ,גנוריגער עקיטציא זיב יד סָאװ עקיבלעז יד טעמכ

 דוד טימ (יאּפמ) "לארשי ץרא ילעופ תגלפמ,, ןעײטרַאּפ עשידיי עטסנעעזעגנָא יד

 ""םּפמ,, ,'הדוגא,, ןוא "יחרזמ,, ןעײטרַאּפ עזעיגילער ייווצ יד ,ץיּפש רעד ןיא ןוירוג ןב
 עניײמעגלַא יד ןופ ןעגנוריּפורג יד ןוא (טמיטשעג רעקניל ,''תדחואמ םילעוּפ תגלפמ)
 ,ןטסינויצ

 -רעדנוה :עטכישעג רעשידיי רעד ןיא גנוניישרעד עטסערג יד רָאפ טמוק טציא
 ץרא ןייק ןעמָארטש ,טלעװ ןקע עלַא ןופ ,ץרא יוצק לכ ןופ ןדיי רעטנזיוט רעט
 יד ןיא סָאד טרַאװרע ןעמ זַא ױזַא ,סע ןצעזַאב ןוא ,לארשי תנידמ רעד וצ ,לארשי
 ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ייב לארשי תנידמ רעד ןיא ןייז ןלָאז רָאי עכעלטע עטסטנָאנ
 : .ןדיי

 ןעגנולדנַאהרַאפ עלַא יד ןיא לארשי תנידמ רעד ןופ םעלבָארּפ-טּפיוה סָאד

 -עטַארטס ענעעשעג ןענַאטשטנַא לכ םדוק ןענעז סע ,ןצינערג יד ןופ עגַארפ יד זיא
 ןטשרע םעד ןיא ןעגנורעדנע עסיורג ןכַאמ ןזומ עכלעוו ןטקנוּפ ערעדנַא ןוא עשיג

 ןּופ געװ רעד ןוא ופי ,לילג-ברעמ :רעקלעפ עטקינייארַאפ יד ןופ ןַאלּפ-סגנולייטעצ
 םילשורי-יינ טימ ןעמאזוצ ןוא ןדיי ךרוד טצעזַאב ןענעז םילשורי ןייק ביבא-לת'ופי
 ןרעוו ךעלנײשרַאװ טעוװ םילשורי טלַא ןוא ,לארשי תנידמ רעד וצ ןרעהעג ןלעוו

 ןגעו רָאפ טמוק ףמַאק רעשיטַאמָאלּפיד טּפױה רעד .,טריזילַאנָאיצַאנרעטניא
 םעד  ןסיײרוצּפָא ךיז ןעימַאב תוכולמ עשיבַארַא יד ןֹוא דנַאלגנע .בגנ

 רעביא) םַאנוד ןָאילימ 10 זיב םורא טמענ בגנ רעד .לארשי תנידמ רעד ןופ בגנ
 רעשיבַארַא רעד רַאפ טָאה רע ןוא ,טסוּפ ןצנַאגניא זיא ןוא ,דרע (רקַא ןָאילימ יירד
 -ַאב םוש ןייק ,דרע םַאנוד ןענָאילימ רעקילדנעצ קידייל ןגיל טָאה עכלעוו ,טלעוו

 םיא ןרעסַאװַאב ךרוד לייוו ,גנוטיײדַאב עסיורג ַא רע טָאה ןדיי רַאפ ןגעקַאד .גנוטייד
 ץיּפש-םורד רעד טגיל םעד ץוח ַא .,ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא ייב ןצעזַאב טרָאד ןעמ ןָאק
 -ַאב-סלדנַאה עסיורג ַא טָאה סָאד ןוא (ףוס םי) םי ןטיור םייב ,ַאבַאקַא ןבעל ,בגנ ןופ

 ןשיבַארַא םענעסירעגּפָא םעד טימ ןרעוו טעװ סָאװ :עגַארפ ַא ךיוא זיא סע .גנוטייד
 טלייטעצ טעװ סע רעדָא ,ןדריה רבע וצ ןרעהעג סָאד טעװ יצ ? לארשי ץרא ןופ לייט
 םעד ןיא ךילקריוו טצװ יצ רעדָא ? תוכולמ עשיבַארַא עקידתונכש עלַא ןשיווצ ןרעוו
 ? הכולמ עשיבַארַא ערעדנוזַאב ַא ןרעוו ןפַאשעג לייט

 -ָאד רעד ןופ סעטַאד -טּפיוה יד ןופ עכעלטע ןפרָאװעגנָא רונ ָאד ןבָאה רימ
 טנזױט 2 עטצעל יד ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא שינעעשעג רעטסערג רעקיז
 טעמכ ךָאנ זיא סע לייוו ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאילביב םוש ןייק טשינ ןבעג רימ .,רָאי
 "טפיוה יד ןבעגעגנָא ןַארַאפ ןענעז ט'ישת רָאי ןופ ייץראה,, חול ןיא .ןַארַאפ טינרָאג
 תנידמ רעד ןופ גנופַאש רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןיא ןשינעעשעג

 ןלעוװ עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ רעד ןופ עגַאלפיוא רעטירד רעד וצ זַא ןפָאה רימ ,לארשי
 .םעלַא םעד ןגעוו רעטיירב ןוא רעמ ןבעג ןענָאק רימ






